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EXPEDIENTE

A Revista Marítima Brasileira enceta com o

presente numero o seu 47° de existencia, sempre

devotada aos interesses e ao progressivo desenvolvi-

mento da Marinha Nacional.

E', portanto, com grande satisfação 
que nos

i efei imos a este facto, sempre para nós muito

auspicioso.

Cumprimos, também o grato dever de consignar

os nossos agradecimentos a todos os collaboradores,

assignantes e annunciantes que nos têm dispensado o

valioso auxilio de sua cooperação.

Sob o titulo Pantheon Naval, iniciamos no presente

numero a publicação de traços biographicos de heroes

passados, vultos proeminentes da nossa Historia Naval,

cuja vida e cujos feitos merecem da sua raça e da sua

pátria eterna gratidão e immorredoura lembrança.
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RIBEIRO DE BARROS

O heroe do vôo aereo Genova-Santos
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Primeira travessia aérea do Atlântico

por aviadores brasileiros

O hydro-avião Jahií depois de varias peripecias

e contrariedades, ainda communs nas longas tra-

vessias aéreas, chegou a esta capital no dia 5 de

Julho 
corrente sob as mais vivas e vibrantes

manifestações de uma immensa multidão que.

pressurosa 
e resplendente de patriotico contenta-

mfento, accorreu ao encontro dos intrépidos ban-

deirantes do ar que, com o seu arrojado feito,

escreveram em nossa Historia mais uma

refulgente pagina de gloria immorredoura.

Aos denodados patrícios Ribeiro de Barros e

seus dignos e dedicados companheiros as home-

nagens enthusiasticas e sinceras da Revista Ma-

vitima Brasileira.
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O 
"Jahu ' 

pousando em aguas da Guanabara

O 
"Jahü" 

cercado por embarcações no dia de sua chegada
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Recepção no Club dos Sub-Officiaes, em homenagem ao mecânico naval Mendonça, um dos

companheiros de Ribeiro de Barrbs



0 PROBLEMA MEDICO DÂ AÍ1ÂÇÂO

Discurso do professor Miguel Couto na comme-
moração do 98» anniversario da fundação da Aca-
demia Nacional de Medicina.

A renuncia é a mais difficil de todas as virtudes, porque

eleva o homem acima de si mesmo; o egoismo, ao contrario,

é da sua própria natureza e o conduz aos últimos excessos.

No fundo de todas as guerras, obra dos homens, o que existe

é a cobiça, de riquezas ou de glorias, mas sempre a cobiça.

Sustentava Livio de Castro que o homem é o genoide da

futura especie-genio, naturalmente extreme dos attributos infe-

riores da baixa animalidade. Verdadeira que fosse a concepção

do adolescente philosopho, tudo indica que a humanidade está

muito longe delia, e cada nação de per si ainda mais. Ne-

nhuma confia na justiça das outras, ou confia desconfiando, pre-

ferindo estar prompta para fazel-a por suas próprias mãos; as

conferências do desarmamento não se celebram entre apostolos,

sim entre peritos; não são o desarmar, mas, a muito custo, o

menos-armar; não Ímpetos de bondade, senão cálculos de eco-

nomia — custasse menos e far-se-ia mais; são attitudes, nem

sempre elegantes, de equilíbrio; um jogo de empurra em que

cada uma diz a outra: — Comece primeiro 
— e nenhuma tem

a coragem. Invisível no ar, ameaçadora como um miasma sem

prophylaxia, a eterna 
"peste 

rubra". Já dizia Voltaire : —

Entra-se na guerra entrando-se no mundo.

Num ambiente desta ordem, a mais pacifica das nações é

aquella 
que só se defende, e todos os brasileiros reclamam este
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logar para o Brasil. O homem mais ordeiro e mais bondoso

faz por merecer a estima dos outros homens, dá-lhes do seu

pão 
e da sua agua, mas não se esquece, á noite, de pôr as

trancas na casa, para não acordar em sobresalto; as nações e

mais esclarecidas e humanitarias cultivam a bôa amizade das

outras e abominam as lutas, imas, ou organizam em tempo a

sua defesa, ou amanhecem, um dia, manietadas, amordaçadas,

estranguladas. Desta sorte, emquanto se não realiza o eterno

sonho da paz universal, o melhor pacifista ha de trazer na mão

o ramo de oliveira e no peito... a cotta de malha.

E' o que, em bôa hora, acaba de fazer o governo da Repu-

blica, reorganizando, ou, melhor, criando a aviação militar.

Para nós ella vale apenas corno uma armaduara, como o fer-

rolho das portas, e. mais de defesa que de ataque, não é a

quinta arma — é a primeira. No projecto de invasão da

França, friamente formulado e tres annos adormecido no

fundo de uma gaveta, Moltke, o grande, proferiu esta sen-

tença: — O exercito que não utiliza todas as machinas que o

progresso põe á sua disposição está votado á derrota.

O general Maltrot, num livro, cujo titulo tráe uma certa

desconfiança no êxito da Liga das Nações, manifesta o seu

apreço por esta arma nos seguintes termos: 
"Estes 

dois

novos factores — os carros de assalto e a artilharia pesada 
—

não são nada, comparados ao avião, que reinará, como sobe-

rano incontestado, nas lutas terrestres futuras, colmo o sub-

marino reinará no mar. Quem fôr o senhor do ar sel-o-á do

sólo, e a victoria pertencerá, sem sombra de duvida, ao dos

dois adversarios melhor provido de aviões. São verdades que

precisamos gravar na cabeça."

Vae mais longe o commandante Jauneaud, e, numa pro-

phecia macabra, descreve, no seu trabalho a noite tetrica. de

1935, em que a França, que adormecera descuidosa, é surpre-

hendida por um formidável exercito aereo de um império vi-
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zinho, o dos Tolteques, a lançar bombas explosivas de 1.000

kilogrammas, bombas de gazes toxicos de 100 e incendiarias de

um kilo de electron. Paris arde em chammas, e os gazes

asphyxiantes impedem qualquer soccorro; o inimigo, invisível,

bombardeia, a uma altura de 5.500 metros, a seu salvo, toda

a cidade, illuvninada por bombas de magnesio, que offuscam

e cegam. Quando, porém, a situação é já de desespero, sur-

gem de todos os lados aviões francezes de um incalculável po-
der offensivo, pacientemente construídos durante a paz, e se

lançam em fúria contra o inimigo, destroçando-o. Paris era

uma massa informe de escombros.

Nas 
"Léçons 

Militaires de la Guerre", prefaciadas pelo
marechal Pétain, o commandante Bouvard expande toda a sua

confiança nesta arma 
"Com 

o desenvolvimento futuro dos

meios aereos e a efficacia de suas acções — diz elle — se um

dos adversarios alcança, num momento e numa região dados, o

senhorio absoluto da atmosphera, o outro se encontrará lite-

ralmente reduzido á immobilidade. A tendencia será aliás de

obter a superioridade, não local e momentania, porem geral

e persistente. Domínio do ar, domínio do mar. As batalhas do

ar serão as primeiras, e as suas victorias terão um tal alcance

que se diriam decisivas".

Entretanto, não ha, neste assumpto, autoridade que se su-

perponha ou valha a do capitão René Fonck. o az dos azes

de França, na grande guerra. Eis como elle se exprime no seu

livro "LAviation 
et la Securité Française": 

"Ella 
é soberana

na guerra e, ao mesmo tempo, um dos mais poderosos meios de

expansão economica durante a paz. Tanto pela universalidade

como pela efficiencia de suas applicações militares, é bem

a arma do 20° século. Nenhuma nação pôde desprcsal-a, mas

cada uma deve saber que seu emprego insufficiente ou imper-

feito eqüivale á sua ausência, em face de um adversario que
a possua completa e aperfeiçoada. No ponto de vista marítimo,
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a aviação subverte completamente as condições da guerra. 
De

boa entrada ella intervém na defesa das costas, cujo accesso

pôde impedir. Depois está em via de destronar o encouraçado.

Todos se lembram das experiencias entre couraçados e

avião, levadas a effeito nos Estados Unidos, após a tremenda

campanha do general Mitchell; seviram á demonstração um

um submarino, o 
"M 

117"; um cruzador ligeiro, o 
"Frankfurt

e o dreadnought 
"Ostfriedland", 

da antiga armada allemã. O

primeiro foi logo posto a pique. No bombardeamento simulado

do 
"Iowa", 

com bombas carregadas de areia, de 76 — duas

acertaram, quinze cairam a menos de vinte metros do costa-

do e nenhuma a mais de cem; ora, ellas são infinitamente mais

perigosas a vinte metros do que directamente. O 
"Frankfurt 

,

que resistira, na guerra, a onze balas, foi destruído por uma

bomba de 300 kilogrammas, e o 
"Ostfriedland", 

de 23.000 to-

neladas, que não se dobrou a uma mina. foi a pique em quinze

minutos. Certamente essas não são as condições da guerra,

porém ficou demonstrado que um só avião escapo afunda um

encouraçado.

Já foi dito neste recinto que não ha nos diccionarios, ,

duas palavras mais incondicionalmente antagônicas do que me-

dicina e guerra. E não ha; ainda quando arrastada para o

meio da luta, ella só entra para cumprir a sua missão exclu-

siva de fazer o bem,, e, sob a sua cruz protectora, os infelizes

não tem patria. Comquanto incontestável, o conceito do maior

capitão dos tempos modernos, e certamente um dos maiores

de todos os tempos — o marechal Foch — 
que o exercito de

amanhã deve ser constituido sobre uma base de machinas, e

não sobre uma base de homens, não destróe a verdade contida

no grito do almirante Farragut, no mais acceso da guerra da

secessão: 
"Quero 

almas de ferro em navios de madeira".

Mais do que em nenhuma outra arma, na aviação pre-

cisam-se homens de ferro, e é a medicina que contrasta a sua
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matéria. Com effeito, todas as estatísticas demonstram que

a immensa maioria dos desastres, nesta especie, tem por causa,

não a neve, mas o piloto. Na de Gouineau, 54 °|°; na de

Anderson, apresentada no 
"meeting" 

annual da British Medicai

Association, em Baltimore, vêm na seguinte ordem: I -— erro

de julgamento; II — atordoamento 
("the lost of the head") ;

fadiga cerebral; IV — insufficiente instrucção do piloto;
V — defeitos da machina.

Um grande numero de aviadores, mormente os aprendizes,

mal trenadbs, ,e os pilotos em estado de fadiga, apresentam

múltiplas desordens, 
que foram estudadas sob a denominação

de 
"mal 

dos aviadores", aliás muito discutido. O artigo de

Kirschlaff, no 
"Berliner 

Klinische Wochenschrift" de 1918

c mesmo intitulado; 
"Existe 

uma doença dos aviadores ?".

Certamente, não é o momento de descrever e esmerilhar

a pathologia da aviação: ha os distrubios da subida, analogos

ao chamado mal das montanhas, embora o dr. Lacroix tenha

dito, na Academia de Medicina de Paris, que a ascensão a

100 kilometros 
por hora dá a impressão de um 

"majestoso

vagar", e ha os, mais sérios, da descida. Os pacientes allegam

sensação de frio seccura na pharynge, zumbidos e outros acu-

fenios, sede de ar, acceleração do rythmo respiratório, ta-

chychardia com ou sem palpitações, supertensão, cephaléa, ver-

tigens, nauseas, vomitos, polyuria e polacyuria, tremor, entor-

pecimento, desattenção, desfallecimento, angustia,, desordens

sensoriaes, fadiga da convergência, heterophoria. Dos avia-

dores americanos do 
"front", 

33 °|° nada sentiram, 18 soffre-

ram oppressão respiratória, 20 asthenia e depressão' mental.

Destes symptomas nem os pilotos mais fortes, mais senhores

de si e mais prudentes estão livres. Isto levou o professor
Belli, do corpo medico da aviação italiana, a accentuar, no

seu escripto 
"Hygiene 

pessoal dos aviadores": 
"Em 

nenhuma

outra fôrma do esforço do homem é a equação humana tão no-
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tavel como na aviação. O fraco, o anormal, os estafados,

certamente não podem supportar as variações dos agentes

physicos exteriores, e são logo excluídos; porém mesmo indi-

viduos sãos mostram as mais diversas reacções durante o vôo.

Ha todos os matizes de differenças entre o homem-passaro e o

que não pôde levantar pé do sólo sem experimentar todos os

tormentos do inferno. O exame medico exclue os menos capa-

zes, mas não consegue adivinhar sempre as reacções individuaes.

A interpretação physiologica destes phenomenos, attribui-

dos por uns á emoção, á fadiga, á hyperpyese, a desordens dos

apparelhos sensoriaes, ao systema sympathico e parasympathico,

ás glandulas endocrinas, etc., me levaria muito longe, e é in-

opportuno; posso affirmar, porém, que á influencia da medi-

cina na aviação se deve a considerável baixa dos accidentes e,

portanto, da mortandade dos aviadores. O desastre mortal, que

air.da em 1920 era 1 em 170 mil kilometros, é hoje 1 em 565

mil. Em outros termos, diz Gouineau, registra-se a morte de um

homem cada vez que a distancia percorrida é igual a 14 vezes

a volta da Terra.

Na Inglaterra, em 1916, 90 °/o dos accidentes eram devidos

aos pilotos, e, depois da intervenção da medicina na escolha

delles, caiu em 1917 a 65, em 1918 a 20 e em 1919 a 12. O

exame medico rejeitou 38 % dos candidatos na França, 37 na

Inglaterra, 33 na Italia e 20 nos Estados Unidos.

Nas grandes manobras do Panamá effectuaram-se, 1.187

vôos, que cobriram 170 mil milhas em 2.650 horas e não houve

um accidente. Em França, em 1924, foram percorridos 4.560.000

kilometros, apenas com seis mortos'— tres pilotos e tres pas-

sageiros.

O motivo que conduziu o candidato ao portico da profis-

são, se frivolo ou consciente, é factor devidamente considerado

pelos espertos; a este respeito, é interessante a seguinte estatis-

tica, feita por Anderson, durante a guerra, e referida na sua
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notável obra Medicai and Súrgical Aspects of Aviation". Em

100 pretendentes, 30 pediram a passagem para esta arma por
curiosidade apenas de voar, 16 por uma fascinação pelo vôo, 18

pela novidade, 6 por interesse mecânico, 6 para sahir da trin-

cheira, 4 por desejo de novos estudos, 4 pela possibilidade de
uma acção individual, 4 para melhorar de serviço, 4 sem razão
nenhuma, 3 por uma inclinação 

pela velocidade, 3 por uma ra-
zão financeira, 1 por uma incapacidade 

physica.

A parte mais difficil do exame, porque lida com phenome-
nos subjectivos, nem sempre exteriorizaveis, e apreciados por

tests 
' 

de valor discutível, é a que concerne ás qualidades psy-
chologicas do aviador, sobretudo o que os americanos chamam o
temperamento do aviador — "the 

flying temperament" o con-
tróle nervoso, a capacidade em coordenar os reflexos do vôo 

the flying reflexes" — com resposta adequada. Os pés-pesa-
dos e os cheios de dedos, inaptos para ajustar os braços com as

pernas em todos os sentidos, convergentes, contrários, alterna-

dos, jámais serão aviadores.

Ao demais, em pleno vôo pacifico, e, 
"a 

fortiori", nos de

combate, sobrevêm, subitamente uma coisa que se chama medo.

Medo — escreve o professor Bernheim, de Nancy, no prefacio
da obra de Blum e Poisson — "La 

désertion devant l'ennemi"—

não é synonymo de covardia. E' um sentimento inherente á alma

humana; delle apenas os seres desprovidos de sensibilidade mo-
ral, os brutos, são isentos; é um instincto de defesa e de con-
servação. Só um sentimento maior, o amor da Patria, ou a
consciência do dever, o vence. Mosso conta, em 

"La 
Paura',

que, no cerco de Bude, durante a guerra, um joven combatia

com o maior denodo e excitava a admiração 
geral, quando cáe,

traspassado 
pelas lanças inimigas. Terminada a batalha, corre o

general Raisciac 
para conhecer esse valente; mal levantou-lhe o

capacete, reconheceu seu proprio filho; um instante ficou im-

movei, o olhar fixo sobre o cadaver, e tombou morto, sem pro-
ferir uma palavra. 

•
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Ha um estado da alma indefinivel, de quem tem por dever

affrontar o perigo, que ha de ser respeitado, e o é, em geral,

na aviação. Conversando, uma vez, com o coronel Mangin, pri-

meiro chefe da missão franceza de aeronautica, perguntei-lhe

quantas horas trabalhavam os aviadores, francezes durante a

guerra, e elle me respondeu: — 
Quantas querem e quando

querem. Todos conhecem o que se deu com Guynemer, o maior

dos azes, que, quasi menino, assombrou o mundo com os seus

golpes de incomparavel audacia. Os camaradas, vendo-o diffe-

rente, nervoso, irritado, e não podendo obrigar o seu proprio

capitão, telephonaram para Paris, afflictos, informando de Uido

<ao coronel Brocard e lhe implorando que viesse impôr o repou-

so ao seu obstinado discípulo. Nesse dia fez Guynemer o seu

ultimo vôo. O nosso grande piloto capitão Rubens de Mello e

Souza, louco nas suas temeridades no ar, aliás regulamentares e

necessarias para o combate, chega, um dia, ao Campo dos Af-

fonsos sentindo-se indisposto para o vôo; os companheiros tudo

fizeram para dissuadil-o de subir; elle não attendeu; era do seu

dever voar, e elle o cumpriu, também a ultima vez.

Com os incessantes progressos realizados pelos fabricantes

na industria dos aviões e pelos médicos na escolha dos pilotos a

aviação civil prestará ao nosso paiz, de immenso territorio, cor-

tado por caudalosos rios e dividido por Íngremes montanhas,

serviços acima das prophecias mais optimistas. O grande e sábio

Charles Richet não se conteve diante do esplendor da aeronau-

tica moderna, e expandiu a sua alma de velho, eternamente

moça, num artigo que é um hymno á 
"L'aviation 

triumphante";

e o quasi octogenário zombou do medo da queda, 
"Ia 

peur de

la chute". 
"Todas 

as vezes que um novo modo de locomoção é

inventado, a 
"neophobia" 

natural provoca intensos e pouco ex-

plicaveis temores. Houve, outr'ora, pessoas que pensavam lon-

gamente antes de arriscar a vida num trem de ferro. Conheci

outras que, no advento do automóvel, tremiam antes de subir

numa dessas machinas, se é que ousavam subir.
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Meus senhores, a aviação exige, ao lado, como seu primeiro

amparo, um corpo de médicos especialistas treinados nesta es-

pecie de trabalhos. Nos Estados Unidos elles se chamam 
"flight

surgeons , e tiram o seu diploma na 
"Army 

School of Aviation

Medicine ; idênticas existem na Inglaterra, na França, na

Italia, no Japão. A escola ou curso de especialização que se fun-

dasse no Brasil já enconrtaria trabalhos nacionaes dignos do

maior apreço, como o Problema Medico da Aviação", dos Drs.

Pessoa de Mello, Florencio de Abreu, Alfredo Vieira, Pires da

Silva e Thales Martins, as monographias de Henrique Duque,

Mac Dowell, Esposei, Ernani Lopes e outros. Da maior utili-

dade seria, talvez, que uma turma selecta de médicos militares,

de terra e mar, praticasse em certos centros da Europa e da

America do Norte, onde já se approximam da perfeição, e

viesse communicar aos seus o fruto desses estudos.

O general Rirshaner, primeiro chefe da aviação franceza,

convencido de que nas lutas futuras a victoria será de quem
fôr o dono dos ares, parodiou a vetusta maxima romana, preço-
nizando para a sua patria este dilemma: — Se queres a paz

guarda o céo — "si 
vis pacem serva coelum". A nossa confia

inteiramente no governo para defender o nosso céo.



PREDOMÍNIO DO AVIÃO

Em curto intervallo o Dr. Miguel Couto pronunciou, em

actos solemnes, dois notáveis discursos. Occupou-se de magnos

assumptos, visto delles fluírem a nossa independencia civica e o

nosso socego como nação — a educação do povo e a segurança

da patria.

O Dr. Miguel Couto não carece de panegyristas; impõe-se

pela lhaneza do verdadeiro sábio e pelo desprendimento de am-

bições políticas. O meu intuito, ao redigir estas despretenciosas

linhas, mira refutar asseverações errôneas, no meu fraco enten-

der, mas coim foros de verídicas na massa dos que, sem interesse

profissional, desdenham se aprofundar em assumptos technicos.

Seja-me licito accentuar antes um topico do notável dis-

curso do Dr. Miguel Couto quando, se occupando do predomi-

nio do avião na paz e na guerra, feriu assumpto de alta relevan-

cia qual o dos homens de indole a mais pacifica serem forçados

a acceitar a triste contingência da guerra e as conseqüências delia

decorrentes. Citou com muito a proposito o dizer de Voltaire:
"Entra-se 

na guerra entrando-se no mundo". Todos os sêres

na Natureza se hostilizam, infusorios colmo mastodontes. Quem

pensa em contrario, homem ou nação, incorre em erro, vindo a

soffrer, cedo ou tarde, as conseqüências.

O Dr. Miguel Couto abrangeu, com felicidade e perspica-
cia, essa situação quando, para saliental-a, lançou mão de um

apólogo sobremodo expressivo: 
"O 

homem mais ordeiro e mais

bondoso, dá-lhes do seu pão e da sua agua, mas não se esquece,

a noite, de pôr as trancas da casa para não acordar enn sobre-
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salto." E' para 
"esse 

sobresalto" que alguns brasileiros previ-

dentes vêm de ha muito chamando a attenção dos nossos diri-

gentes.

Ha hoje, dos dois lados do Atlântico, corrente de opinião

favoravel ao avião e ao submarino, endeusando-os de tal modo

que não relutam em collocal-os em primeira plana, isso em de-

trimento dos navios de superfície, notoriamente do encouraçado.

Esse exaggero é bastante prejudicial, sobretudo em um paiz que

ora, estremunhado, parece despertar e cuida em se precaver.

O Dr. Miguel Couto, louvando-se na opinião de profissio-

naes, entre elles o az dos azes francezes, o Capitão René Fonck

adeanta que 
— "o 

encouraçado está em via de ser desthronado

pelo avião"... Para proval-o lembra as experiencias effectua-

das nos Estados Unidos. 
"Serviram, 

accrescenta, á demonstra-

ção, um submarino o 
"M 

117", um cruzador ligeiro, o 
"Frank-

furt", e o dreadnought 
"Ostfriedland". 

O submarino foi logo

destruído; o 
"Frankfurt" 

que resistira, na guerra, a onze balas,

foi destruído por uma bomba de 300 kilogrammas, e o 
"Ost-

Eriedland, de 23.000 toneladas, que não se dobrou a uma mina,

foi a pique em 15 minutos". Como homem arguto e experimen-

tado, porém, adeanta: 
"essas 

não são as condições da guerra;

ficou no entanto demonstrado que um só avião escapo afunda

um encouraçado."

Peço venia ao illustre mestre para contestar semelhante

asserção. Um só avião escapo não afunda um dreadnought, um
"Wood", 

um 
"Nelson", 

um 
"Maryland", 

por exemplo, de con-

vés couraçado, com 
"bulges", 

innumeros compartimentos estan-

ques, com artilharia grossa, com bateria de canhões anti-aereos

de alcance de 10.000 metros, seguido da sua guarda de des-

troyers, armados também de canhões anti-aereos e podendo pro-

duzir espessas cortinas de fumaça para mascarar manobras e

situações dos navios. Ha mais a accrescentar o escudo aéreo
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de aviões que viajam em navios apropriados, os porta-aviões,

e nas mesmas unidades que os expellem, quando preciso, por

meio de catapultas.

A prova da grande efficiencia do avião contra as grandes

unidades de superfície a que o illustre clinico se reporta: a de

submersão de um encouraçado por uma só bomba de um avião,

pecca. pela base. Atirar bombas, note-se que eu digo bombas,

e muitas, em uhii dreadnought fundeado a quatro ferros, im-

pedido de usar os seus meios de ataque e defesa, não é o mesmo

caso quando essa poderosa unidade marcha com velocidade de

vinte e mais milhas escoltado pelos seus satelites, os destroyers.

Para esse avião solto chegar por sobre a sua escolhida victima

e atirar-lhe a fatal bomba, seria mister: primeiro, que a sua

esquadrilha de aviões de exploração vencesse a congenere

opposta; segundo, que escapasse incólume á cortina de miria-

des de projectis explosivos dos canhões anti-aereos de todas

as unidades da frota e o seu piloto tivesse vista de lynce para

lobrigar por entre a opacidade da fumaça o seu almejado alvo.

Isso aconteceria em alto mar caso os porta-aviões pudes-

sem transportar e expellir aviões bombardeiros. Estes, por-

tanto, só poderiam atacar navios de linha, caso esses navios se

approximassem da costa, no raio'de acção dos inimigos aereos.

Pela tactica moderna, porém, os bloqueios são feitos a grandes

distancias. A grande frota de Jellicoe bloqueou os portos alie-

mães fundeada em Scapa-flow, ao norte da Escossia. Demos,

porém, de barato que a esquadra se approximasse da costa até

ao curto raio de acção dos aviões de bombardeio e que, um

destes, escapando a todos os perigos, chegasse sobre a capitanea

inimiga. Esta, naturalmente, estaria attenta : avivaria a sua

marcha em zig-zag e encetaria os tiros de defesa, no que seria

imitada 
por todas as unidades da frota, desprendendo os des-
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troyers novelos de espessa fumaça. A difficuldade de acertar

em alvo tão movei e encoberto, é evidente. Eim momento pro-

picio, julgado pelo aviador, é desprendida a bomba que, em

cem, só tem cinco probabilidades, se tanto, de acertar. Depois,

desarmado, terá de regressar á sua base na costa para prover-se

de outra, passando por todas as agoniadas phases da vinda...

Na batalha da Jutlandia, quer o avião e o dirigivel, quer o

submarino, fonyn de pequena ou nulla efficacia. Quem afun-

dou os cruzadores de batalha de Beaty foi o grosso canhão,

este, sim, é efficaz. Naquella memorável jornada, os aviões,

nem mesmo como exploradores, prestaram serviços, isso devido

ao nevoeiro qiie, no Alar do Norte, é freqüente sobretudo no

inverno. Ora uma arma que só serve com tempo claro e calmo,

não é lá para que digamos. No decorrer do embate, a única

grande unidade ferida por torpedo foi o 
"Colingwood", 

isso

mesmo por torpedo expellido por um destroyer. Esse coura-

çado, não sendo dos mais modernos, não se submergiu, e, só

muito depois, se retirou da linha.

Eis, em rapida synthese, o que me é dado adeantar quanto

a essa tão apregoada efficacia, na guerra, do avião e do subma-

rino. Se o illustre mestre salientasse a efficiencia do avião

como auxiliar precioso das frotas teria acertado in totum e eu.

caso viesse a publico, seria para corroborar a sua asserção e

não contestal-a como, muito a contragosto ora faço, especial-

mente tratando-se de personalidade que muito respeito e sobre-

modo considero.

Antes de terminar lembrarei dois aphorismos que não des-

tôam, antes confirmam, os patrioticos conceitos do dr. Miguel

Couto: as vicissitudes do poder naval acompanham geralmente

as do poder político em geral.

O mar desempenha nos conílictos considerável papel; con-

tribue poderosamente para salvar a terra e a liberdade do

mundo.
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Poucos foram os que, na grande guerra, se aperceberam,

com exacticlão, do importantíssimo papel desempenhado pelo

(niar. Permittiu a defesa, a duração. Deu-lhe outra constante,

a usura; o meio de se manifestar. Forneceu o factor tempo

de importancia vital ao preparo e ao momento psychologico de

atacar e vencer.

Augusto Vinhaes



FIGURAS DE PROA

Qual a beata que traz ao peito o breve, o bentinho, o talis-

man, concretisada crendice que só por si exorcisma o fantasma,

o abusão, o mau espirito da calada meia-noite — também as

velhas naus dos tenebrosos mares do passado expunham bem á

prôa, talhando o oceano com a sobranceria de um idolo, a ima-

gem do deus querido ou do santo de devoção.

E' quasi immemorial a curiosa usança maruja. As pri-

meiras quilhas que abrigam aguas, porto a porto, descortinando

mundos imprevistos, já a traziam cheias de ufana galhardia.

Tinham-na os phenicios, as ricas naves de Salomão, os barcos-

esquifes dos chefes vikings; e dahi além, não houve povo aven-

tureiro ás ondas que deixasse de empinar ao topo das rodas de

prôa das suas naus de esquadra, abraçando o gurupés de bordo

a bordo — azas, dragões, golfinhos, anjos bochechudos, almi-

rantes de peito athletico recamado de insígnias, e toda a com-

plicada iconographia bíblica e paga que assomava á inventiva

ingênua e rudimentar dos escultores náuticos de então.

A's vezes, até animaes ornavam a prôa altaneira das naus.

Eram leopardos, elephantes, cavallos marinhos, albatrozes, e

uma dellas, a nau Martim de Freitas, que formava a caravana

transfuga de d. João VI, rumando ás aguas do Brasil-refugio,

era conhecida dos marujos pelo apellido de nau Cão, porque
trazia um cão como figura de prôa, tendo á boca umas chaves,

allusão á fidelidade do governador de Coimbra, que dera nome

á embarcação.
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Taes adornos completavam o requinte architectonico dos

navios da marinha antiga, correspondendo á pôpa acastellada,

de renques superpostos de portinholas de estylo, qual vistoso

Figura dc proa c roda do leme da fragata
"Amazonas"

pombal fluetuante, ladeada de sumptuosos candieiros como pha-

íóes de ré.
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Caravelas, galvetas, galeotas, barcas, brigues, carracas, al-

madias, por mais reduzido que lhes fosse o vulto, haviam sem-

pre de mostrar sobre a crista espumante das vagas o seu aspe-

cto de castellos errantes, e á prôa dominadora a representação

protectora e symbolica.

Figura dc prôa da corveta

" 
Dona Januaria"

Não possuindo nem mesmo como figura de prôa o aríete

incisivo e cortante de Duilio, o ousado rostrum com que o

nosso Barroso, num rompante de louco, investiu contra a ira

V
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paraguaya, decisivo e triumphador — a moderna unidade de

combate afugentou pela carranca horrenda das suas bocas de

fogo a indumentária esculptural das bellonaves de outr'ora.

Entende-se que a guerra é feia, e deve assombrar pela

feiúra dos seus accessorios. Machinas bellicas trazem a ca~

Figura de proa do vapor
"D. 

Affonso "

tadura hostil de monstros façanhudos, seja o tank mastodonte,

arrastando a carcassa esmagadora sobre um chão de cadaveres,

seja a negra dentadura de uma metralhadora numa risada es-
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trepitosa e mortífera, seja o adiposo zeppelin, lançando á terra

assustada os detritos incandescentes do seu ventre plethorico.

Tudo isso é hediondo, e foge a léguas á serenidade creadora da

esthetica.

j? V" j Xl'T'l' ''.'A*/ ' 1
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Figura de proa do vapor

paraguayo 
" Tacuary"

Onde a era de luz e de conquista em que o aborígene alar-

mado, que ha pouco repousava nas alvacentas praias nataes o

arco e a flecha da caça, e estirava-se indolente a contemplar a

fimbria azul do mar infindo, súbito via despontar de além um
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ponto escuro maculando o céo, e empós, as velas quadrangula-

res de sobres, gáveas e papafigos, tisnadas de cruzes rubras, e

mais um casco de nau e uma interrogação pasmada no seu espi-

1 ito primitivo: amigo, inimigo ?...

E logo, de um salto, armava o braço da defesa, e hori-

zontalizava o olhar de aguia para o intruso que lá vinha, e

vinha, e vinha, a crescer, a crescer como uma ameaça.

Elle, o indígena, tinha a sua missão promettida a Tupan.

Era o defensor abnegado desses Brasis ignotos, verdes e inno-

centes. O seu largo peito arqueado fôra feito para enfrentar

perigos e perigos, como um baluarte de estoicas energias. A

terra-mater era uma velha nau fundeada no amplo seio

americano.

E elle, o indio, o invicto heróe brasilico — era a figura

de prôa.

Sebastião de Sousa



A evolução da artilharia (*)

O PROBLEMA DO TIRO

Não é possivel examinar, em seus múltiplos aspectos, a

transformação por que passa a artilharia, sem que se tenha de

antemão firmado no espirito a synthese do problema integral

<'o tiro que com ella se executa.

O fito principal de artilharia é atirar com acerto á grande

distancia.

O emprego tactico da arma, exigindo condições de mobi-

lidade e rapidez de acção, obriga, segundo o caracter parti-

ciliar de cada caso, maior ou menor sacrifício deste deside-

ratum.

Pondo de parte taes exigencias, preoccupemo-nos so-

mente com o objectivo precipuo.

Impresso de determinada velocidade, o projectil, ao ser

abandonado no ar, fica normalmente submettido ás acções

continuas da gravidade e da resisteincia do ar.

Exerce-se a resistencia sobre a superfície do projectil e

na direcção contraria a do movimento deste; age a gravidade

em toda a matéria e na direcção vertical, que ella própria

determina.

Ante essas forças continuas, assim determinadas, é assaz

difficil a consecução de um grande alcance para a arma.

Procura-se obtel-o imprimindo ao projectil uma grande

velocidade inicial, e dando-se-lhe uma fôrma favoravel ou do-

tando-se-o de dispositivos para diminuir a acção resistente

do ar.

(*) Escripto cm 1925,



REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA

Na busca dos meios para a obtenção das grandes velo-

cidades iniciaes encontra-se na polvora um poderoso agente

balístico, mas de acção limitada pela resistência do material de

que fôr a arma constituída.

Na escolha da fôrma do projectil tem-se que attender

também ás condições de sua estabilidade durante o percurso,

para que não se modifique a posição considerada, com pre-

juízo da precisão do tiro e possivelmente do alcance.

Do estudo da resistência do ar, no movimento de trans-

lação do centro de gravidade do projectil, emanam indicações

para a fôrma favoravel a menor acção resistente; e do estudo

da estabilidade, expressa pelo movimento do eixo de figura

do projectil em torno do seu centro de gravidade, resultam

restricções ás primeiras indicações.

A resistência do ar é, já alguém o disse, o grande iiii-

rnigo do artilheiro.

Em vencel-a resume-se, finalmente, o problema da con-

strucção.

Em determinar os ef feitos de sua acção com as demais

forças que actuam sobre o projectil, consistem os problemas

balísticos que vamos indicar.

Resolvida e effectuada a construcção do canhão, depa-

ram-se-nos as questões da utilisação.

Disparando-se o canhão com iguaes cargas de polvora e

iguaes projectis, em ângulos de elevação diversos, obtêm-se

alcances differentes.

A correspondência dos ângulos e dos alcances poderia ser

directamente obtida pela experiencia, laboriosamente com grande

numero de disparos, si inevitáveis variações das condições do

tiro não tornassem os resultados discordantes.

Só a mecanica racional pôde fornecer meios para a con-

fecção de uma taboa de tiro precisa; já tornando accordes os

resultados das experiencias pela correcção das perturbações sof-
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fridas, já effectuando o calculo dos diversos elementos da tra-

jectoria com um coefficiente experimental da resistencia do

ar relativo á especie do projectil.

O estudo do movimento do centro de gravidade do pro-

jectil, considerando-o no vácuo, suppondo a Terra immovel e

de superficie horizontal, e tomando a acção da gravidade como

invariavel em qualquer altura e latitude, apparece sem diffi-

culdades.

Fóra deste caso meramente theorico, bem diverso é o

calculo da trajectoria.

Sob as hypotheses da gravidade constante e da resistencia

do ar tangencial á trajectoria do centro de gravidade, é possível
emprehendel-o, servindo-se de expressões analyticas da resis-

tencia, approximadas, mas que permittem a integração das

equações do movimento.

Ao effectuar as correcções, attender-se-á ás perturbações

da atmosphera, ás alturas soffridas pelo projectil e pelo modo

de lançamento, e numa apreciação mais rigorosa, aos effeitos

da variação da gravidade, e aos do movimento e1 da' espheroici-

dade da terra.

Os methodos de calculo das correcções, empregados na

confecção das taboas para reducção dos resultados experimen-

taes ao que seriam nas condições da norma adoptada, servirão

depois, no uso do canhão, para operação inversa, permittindo

deduzir dos valores da taboa os que se referem ás condições do

movimento em que se realiza o tiro.

Aos problemas balísticos das determinações da trajectoria 
|

normal e das perturbações sobrevem o problema da pontaria

que 
'encerra 

ainda uma questão balística.

Dar ao canhão a elevação adequada não é sufficiente á

obtenção do acerto.

A acção do vento afasta o projectil para fóra do plano

de tiro.



34 revista marítima brasileira

Observa-se ainda na trajectoria dos projectis dotados de

rotação, embora em atmosphera calma, desvio semelhante, a cjue

se dá o nome de derivação e cjue o estudo girostatico do phe-
nomeno explica.

I óde a pontaria compensar estes desvios e com ella se os

compensam.

Nos tiros effectuados de plataforma movei contra alvo

movei apparece a necessidade da previsão da distancia para o

momento em que o projectil attinge o alvo, sendo também indis-

pensavel o calculo cios effeitos balísticos resultantes do movi-

mento da plataforma.

1 odas estas questões relativas ao tiro ha muito receberam

soluções theoricas que nem sempre encontram traducção na

pratica.

Alas as theorias, fazendo muitas vezes abstracção de factores

apparentemente insignificantes, chegam a conclusões que mu-

dam a cada nova apreciação.

Estudos analyticos e experimentaes da resistencia do ar,

descobertas de processos que augmentam a resistencia do ma-

terial, inventos para permittir melhor aproveitamento das quali-

dades balísticas das polvoras, aperfeiçoamentos nos methodos

de calculo das trajectorias têm dado á artilharia, na ultima

década, o notável progresso cuja physionomia procuramos de-

finir, traçando apenas as linhas que nos parecem cara-

et eristicas.

ESTUDO DA RESISTENCIA DO AR

As leis da resistencia do ar são indispensáveis ao trabalho

do artilheiro, como tentamos evidenciar ao estabelecer um pro-

blema integral do tiro, envolvendo o balístico com outros mais.

Sem o conhecimento dessas leis, nada é possível fazer, em arti-

lharia, de modo preciso.
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Digamos desde logo que a resistencia do ar, ou generica-

mente tratando, a resistencia dos fluidos aos corpos em movi-

mento, não era, na verdade, explicada até ha pouco tempo.

Foram experimentalmente determinadas as suas leis, que

guiaram e guiam o procedimento dos artilheiros, mas ninguém

sabia destruir o paradoxo d'Alembert.

Resutnamol-o: — o movimento de um corpo em um

fluido qualquer não deve soffrer nenhuma opposição, porque

os filetes fluidos impellidos pela face anterior do movei, ao

fecharem-se atraz, exercem uma reacção que compensa exacta-

mente a resistencia.

Sem demolil-o, por emquanto, com os novos argumentos,

passemos ao campo das experiencias que nos indicam os effei-

tos incontestáveis da resistencia do ar.

Medindo-se por apparelhos especiaes as velocidades do

projectil entre dois pontos proximos de uma trajectoria sensi-

velmente horizontal, póde-se admittir, sem erro apreciavel,

fazendo a abstracção da gravidade, que a perda da velocidade

é devida unicamente á resistencia do ar.

Temos, assim:

Integrando entre os limites x, e x2 determinados pelos

pontos em que as velocidades medidas foram vx e v2 ,

obtem-se:

dv vdv

R = — m

dt dx

X!

/

R dx =

ill Ov 
— V2-)

2

X,
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dividindo os dous membros por (x0 
— ^1)» chegeí-se ri

equação:

- Uv

1 

/ 
R dx- 

m(Y''-y-'>

Xl — X2 2 (Xl 
— x2)

*2

que nos dá a média dos valores tomados para a resistencia no

intervallo determinado pelas abeissas xt e x2 .

Conhecida a resistencia ter-se-á a acceleração resistente

R

Ra 

m

Tomando-se 
para velocidade correspondente á resistencia

média o valor approximado

Vi + v2

2

e medindo-se em diversos pontos as velocidades

v/ , v'2 — Vl" , v2" — v/" , v2"' e etc.,

\er-se-á que a resistencia do ar é funeção da velocidade do

projectil.

Experiências de projectis de igual massa e formas exte-

riores semelhantes, mas de calibres differentes, mostram que a

acceleração resistente é directamente proporcional ao quadrado

do calibre, e inversamente 
proporcional ao peso.

Experiências com projectis de igual massa, do mesmo ca-

Lbre, mas de formas exteriores algo differentes, indicam que

a acceleração resistente depende de um certo numero, um indice

determinado pela forma do projectil.
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Experiências com projectis de igual massa, igual calibre e

igual forma, effectuadas em condições atmosphericas differen-

tes, provam que a acceleração resistente é proporcional á densi-

ciade do ar.

Essas leis experimentalmente determinadas acham-se tra-

duzidas 11a seguinte formula, lia muito conhecida:

a2i

R = A  F Cv"i

P

A funcção de velocidade, F (v), que se obtém pelo modo

ha pouto indicado, fazendo corresponder a resistencia média

—^ Í Rdx

X! ~ X, J
x2

á média dos dous valores medidos da velocidade do projectil,

não é senão fracamente approximada.

Procurando-se uma exacta correspondência, traça-se a

curva da acceleração em funcção de v , com valores approxi-

inados, e submette-se esta curva a uma verificação, analysando-

se a área dada pela integração, entre os limites v1 e v, da

expressão

V

dx =  dv ,

Ra

que se deduz da que encontramos.

Sendo grande a area obtida, conclue-se que os valores

de v correspondentes a Ra. tomados approximadamente, são

excessivos; e desloca-se a curva conveniente.
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E' este o modo trabalhoso, único de precisão até agora

encontrado, para a determinação experimental da resisten-

cia do ar.

Vejamos agora as expressões analyticas.

Em 1918, Darrieux, baseado na theoria cinetica dos gazes,

dava para a resistencia do ar a expressão:

onde V0 representa a velocidade do som no meio de densi-

dade A0

Langevin observando que

quando p0 representa a pressão do meio A0 , e r a

relação dos calores especificos, substituiu aquella expres-

são por:

relação essa que conseguiu demonstrar suppondo o projectil

cm movimento num fluido compressivel não viscoso.

Sendo V0 proporcional a V T , quando T representa a

temperatura absoluta, tem-se

R = A0 a2 V2 9 ( —— 

j

V„ = 1/ i —,
* 

A0

R = a2 p„ \p — 

J

/ V
R 

— 
a2 p„ 

W~T
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Por conseguinte a funcção da velocidade é dependente du

temperatura do meio.

Diversos autores têm procurado exprimir a lei F(v),

relativa a uma determinada temperatura supposta constante,

por formulas do typo

F(v) = Bvn

F(v) — Bv" + Dv"-1

ou ainda um pouco mais complicadas, satisfazendo a casos par-

ticulares.

Tratando-se de velocidades inferiores a 250 m:s póde-se

escrever:

F (v) = b2 v2

Em velocidades comprehendidas entre 250 e 420 nv.s a

expressão

F(v) = l),v2

é de approximação fraca.

Nas grandes velocidades a formula

F(v) - 400(v —260)

é uma das mais recommendaveis, porém de approximação ainda

menor do que as das anteriores.

Algumas dessas expressões analyticas, as mais simples, são

vantajosas nos cálculos das trajectorias, por permittirem in-

tegrações, para as quaes foram em verdade procuradas.

Os methodos modernos de calculo, como o veremos, desne-

cessitam essas expressões, utilisando de preferencia os valores

exactos fornecidos pelas taboas numéricas.
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Crescendo a funcção F(v) muito rapidamente com a veloci-

dade do projeítil, estudou-se a funcção

F (v)
f(v) = 

Domegue examinando os resultados das experiencias de

Calais, propõe a seguinte expressão, que elle diz ter a approxi-

1

mação de  :

100

F(v)

lg  = lg

i 
' -• o o-- 

(;„•)

0,2550 -j are tg v'

27226 + 494 v'2

v — 330
em que v' , e are. tang v' é expresso em mi-

350

nutos sexagesimaes.

De diversas experiencias resultam taboas de F(v) que

se tem representado por uma curva rapidamente crescente até

a velocidade do som.

Constata-se que as curvas relativas aos projectis oblongos

de formas pouco differentes, podem ser obtidas d'outras por

uma dilatação de coordenadas proporcional ao seno do angulo

ogival.

Mas nenhuma relação estes Índices poderão estabelecer

entre projectis de formas accentuadamente differentes; entre

os de culote tronconica e os de culote cylindrica, por exemplo.

Conclue-se dahi a necessidade do trabalho infindável da

determinação de tantas leis F(v) quantas forem as formas

geraes dos projectis que forem sendo adoptados.
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Krupp procurou, por estudos experimentaes, estabelecer

relações entre as funcções F(v) para projectis de raios de

ogiva dif ferentes, de cortes diversos no extremo da ogiva, mas

todos de culote cylindrica.

Representando 
por a', a", a'" as constantes características

desses projectis, escreveu:

F(v)

Fl(v) = 

a"

a + a'v -)

Ao longo da trajectoria, a resistencia do ar varia com a

velocidade.

Nas altitudes de 10 e mais kilometros é aconselhada a

formula:

„ . I

h = 10 
"M 

1 + 0.13 ym]

ym designando a altura em myriametros.

As experiencias também nos dizem que h soffre outras

1
variações, de do valor, não só com o mudar das es-

10

tações do anno, como no decorrer das horas do dia.

E' por conseguinte extremamente difficil a determinação

da resistencia do ar em um dado ponto do percurso do pro-

jectil.

Ella varia ao longo da trajectoria não só devido á variação

da velocidade do pro jectil, como devido á variação da den-

sidade do ar, que depende da altitude; e as leis de dependencia,

da resistencia em funcção da velocidade do projectil, e da

densidade em funcção da altitude, variam, ellas também, ao

longo da trajectoria —porque uma, F (v), subordina-se á tem-

peratura do ambiente, e a outra, a da densidade, a um co-



42 revista marítima brasileira

efficiente (h) variavel como aquella, nas diversas altitudes em

que passa o projectil.

Eis as conclusões dos últimos estudos, que tanto aggravam

a complexidade do problema, custoso preço da precisão do tiro.

EXPERIENCIAS DE PROJECTIS

O exame da expressão encontrada para a acceleração resis-

tente do ar

O •

R = A — F(v) ,

P

indica as características do projectil conveniente á obtenção

dos grandes alcances.

Dá-se ao conjuncto dessas características o nome de co-

efficiente balístico.

a- i

c =  A

P

onde por commomidade de calculo é incluido o factor da den-

sidade do ar.

Objectivando o alcance, vemos que um projectil é tanto

melhor quanto menor fôr o seu coefficiente balistico, pois que

menor é a acceleração resistente soffrida.

Aprendemos também do exame, que entre projectis ati-

rados do mesmo modo, com a mesma velocidade inicial, nas

mesmas condições atmosphericas, possuindo o mesmo calibre

e a mesma fôrma, mas de pesos differentes, obterá maior al-

cance o de maior peso.

E entre projectis de igual matéria, geometricamente se-

melhantes, de calibres differentes, lançados nas mesmas con-

dições, qual obterá maior alcance?
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Diz-nos a fórmula: as accelarações resistentes por elles

experimentadas serão directamente proporcionaes aos qua-

drados dos calibres, e inversamente proporcionaes aos pesos.

Variando porém o peso proporcionalmente ao cubo do

calibre, concluímos que o projectil de maior calibre, por melhor

vencer a resistência do ar, alcançará maior distancia.

Nunca se observa realmente uma variação de peso pro-

porcional ao cubo do calibre, em razão da impossibilidade de

uma rigorosa semelhança de formas. Não obstante, o au-

gmento do calibre é vantajoso.

Restringe, apenas, o emprego de grandes projectis a ne-

cessidade de enorme força propulsiva para lhes imprimir uma

considerável velocidade inicial. A mal conhecida influencia

da fôrma é que deixa ainda incerta a escolha do projectil.

Os poucos ensinamentos tirados das experiencias re-

ferem-se, apenas, ás condições especiaes de cada uma dellas.

As conclusões, as vezes, surgem apparentemente descon-

certantes, por exemplo: a da analyse de um projectil cy-

lindrico.

A comparação deste projectil com um oblongo parece

desnecessária.

Entretanto, façamos as experiencias. Aguarda-nos uma

surpreza.

O projectil cy lindrico, em certos casos, apresenta menores

accelerações resistentes.

Observa-se o facto quando as velocidades dos projectis se

avisinham da velocidade do som.

Fóra dos limites de um estreito terreno de excepção, o

projectil cylindrico experimenta maiores accelerações resis-

tentes. Esta observação evidencia a necessidade de pesquizas

meticulosas na comparação de projectis de fôrmas differentes.

Considerações theoricas que não queremos tratar, per-

mittem determinar nos projectis oblongos a fôrma de ogiva

para menor retardação.
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Ao estudar summariamente a resistencia do ar, notámos

que o índice de forma de determinados projectis pôde ser dado

pelo seno do simi-angulo ogival.

Mas na época actual, com os recursos scientificos ainda

pequenos neste particular, a determinação de um exacto Índice

de fôrma e conseqüente conhecimento do projectil vantajoso

— obtem-se unicamente pelo tiro.

Mostram as exi>eriencias que as ogivas de comprimento

superior a 2.5 calibres não conduzem a alcances maiores, e

que em se adoptando ogivas deste comprimento, é o perfil de

pequena influencia, embora o de cone seja o aconselhado pela

theoria.

A fôrma da culote muito influe sobre a resistencia, como

accentuamos ao tratar da funcção F (v).

Photographias revelam uma solução de continuidade no

ar, atraz do projectil em movimento. Esta revelação é que

permittiu a destruição do paradoxo d'Alembert.

O phenomeno observado explica a acção da resistencia dos

fluidos, que de outro modo seria nulla, segundo a conclusão

do paradoxo.

Moldou-se a parte posterior do projectil á forma das

popas dos navios, traçadas, como é sabido, para regular o

deslise da veia liquida.

Os projectis assim conformados são de facto mais aptos

a vencer a resistencia do ar. Entretanto o afilamento da

culote veio affectar a estabilidade do projectil. Os gazes re-

sultantes da explosão da polvora, acompanhando o projectil

além da boca do canhão, como um corpo rigido na alta tem-

peratura em que se encontram, actuam sobre elle irregular-

mente, creando um conjugado pertubador.

As culotes afiladas, favorecendo esta acção nociva e va-

riavel de um tiro para outro, occasionam grandes dispersões.
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Na escolha da fôrma dos projectis, a questão da estabi-

lidade é a mais delicada.

Atirado pelo canhão de alma lisa, utilisado no lança-

mento de espheras, o projectil oblongo não conserva o eixo na

mesma direcção, sob a acção da resistencia do ar.

Varia esta de modo imprevisto com as mudanças de po-

sição do projectil, e o phenomeno não pôde ser submettido a

nenhuma analyse.

A estabilidade dynamica do projectil é obtida por meio da

rotação que se lhe dá, bem o sabemos.

Não a encareçamos porém demasiadamente. — "Est

modus in rebus".

Si a estabilidade fosse infinita, o eixo de figura do pro-

jectil conservaria a mesma direcção, deslocando-se parallela-

mente. O angulo que este eixo fôrma com a tangente á tra-

jectoria do centro de gravidade, pela mudança da inclinação

dessa tangente ao longo da trajectoria, iria crescendo, e com

elle a resistência do ar, não havendo então vantagem na subs-

tituição da fôrma espherica pela oblonga.

Não sendo infinita a estabilidade, ante a força resistente

do ar, o projectil participa, como gyrostato que é, de mo-

vimento de pressão e nutação.

Quando bem centrado nalma do canhão, ao sahir da bocca,

tem elle o eixo de figura muito proximo da direcção do mo-

vimento, isto é, tem o eixo sobre a trajectoria do centro de gra-

vidade. Apoz um pequeno percurso, em razão do referido

movimento, a tangente afasta-se do eixo. Feito o angulo do

eixo com a tangente, a resistência do ar cria o primeiro movi-

mento de precessão.

Movendo-se o eixo, os effeitos gyroscopicos succedem-se

diversamente, apparecendo, resurgindo em posições determi-

nadas relativas á tangente, resultando um movimento geral em

que o o projectil procura 
approximar-se da tangente, que

também se move.
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Pelo estudo mathematico desse movimento, Esclanglon,

conclue que se pôde considerar o projectil girando em torno

de um eixo definido pela menor das oscillações periódicas en-

contradas, a que chamou eixo de equilíbrio dynamico.

Coincidindo o eixo de figura com o eixo de equilibrio dy-

namico, reduz-se ao minimo a resistencia do ar.

Infelizmente esta coincidência não se pôde obter no inicio

da trajectoria, pois exigiria um lançamento obliquo do pro-

jectil.

Bôa precisão é obtida quando, apóz pequeno percurso da

trajectoria, se tornar quasi nullo o angulo desses referidos

eixos.

Pelas theorias de Esclangon, a estabilidade de um pro-

jectil é indicada pelo valor negativo do factor de amorteci-

kf(fl) R

mento, dado pela formula — K )- 
(kj 

— 1) 

mv

onde k provém da consideração dos attritos, f (6) da reacção

do movimento em torno do centro de gravidade sobre o movi-

mento dc translação, e C representa o momento de inércia axial.

Da analyse da expressão completa do factor de amorteci-

mento concltie-se que, estando o centro de resistencia avante do

centro de gravidade, a estabilidade é favorecida recuando-se o

centro de gravidade e augmentando-se os attritos da parte

anterior ao centro de gravidade, attritos estes favoraveis ao

amortecimento, ao passo que os exercidos na parte posterior

são desfavoráveis.

Discutindo as equações de Garnier, analogas ás de Es-

clangon, conclue Charbonier que a extremidade anterior do

eixo do projectil descreve, na generalidade do movimento,

uma espiral em torno de um polo que se desloca sobre

uma curva.
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Infere ainda que a estabilidade do projectil exige um des-

locamento polar limitado e um movimento espiral com as

espiras progressivamente diminuídas.

A estabilidade de precessão fica dependente do movi-

mento de inércia, a velocidade de rotação, da velocidade inicial

de translaçao e da forma do projectil.

Determinando um factor de instabilidade Charbonier faz

ver que este factor pôde ter influencia preponderante ao fim

de um grande trajecto, e é elle tanto mais apreciavel' quanto

B
maior é a relação  entre o momento de inércia equatorial

C
e o momento de inércia axial.

As conclusões dessa e de outras theorias provocaram in-

vestigações experimentaes que até hoje continuam.

As fôrmas dos projectis estudados têm sido variadissimas.
"O 

angulo ogival para determinados projectis pode ser

dado pela expressão

0.72

sen y — •

V Da"-15

representando a o calibre expresso em decimetros, e d a

somma altura da ogiva com a do tronco de cone da culote ex

presso em calibres.

B
A relação dos momentos de inércia  , determinante

C

da estabilidade, inddica a construcção de um projectil massiço

e curto.

Afim de conciliar esta exigencia com a fôrma afilada do

extremo anterior, creou-se a falsa ogiva, que é ôca.

O desejo de regular o deslisamento do ar ao longo do pro-

jectil, sem afilar a culote, motivaram invenções de projectis
de fôrmas extravagantes, com chapéus, estrellas, cometas na

ogiva e etc.
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Os projectis do famoso Bertha, allemão, segundo affir-

mativa de alguns, tinham na ogiva uni dispositivo 
que servindo

para esse fim, eça também deposito de substancia inflammavel

destinada a elevar a temperatura do ar, modificando-lhe a den-

sidade e por conseguinte a resistencia.

Iratemos mais detidamente da rotação do projectil.

O anel de forçamento, por onde a alma raiada imprime

r- rotação aos actuaes projectis, parece ir cahir em desuso.

Este processo teve preferencia por offerecer uma bòa ve-

dação a passagem dos gazes entre o projectil e a alma

do canhão.

Em experiencias recentes verificou-se que projectis sem

anel de forçamento apresentam a mesma velocidade dos pro-

vidos de anel, quando atirados nas mesmas condições.

E' o facto explicado julgando-se o espaço entre a alma

e o projectil impermeável aos gazes da polvora, devido a im-

possibilidade de haver um permanente regimen de escoamento

quando se move o projectil com grande velocidade.

A artilharia polygonal, assim designada por ter os pro-

jectis e as almas dos canhões com as secções rectas em fôrma

de polygonos, já experimentada em outros tempos, começa a

resurgir apoz estas conclusões.

Mas, obtida como fôr, a rotação do projectil precisa ser de

grande velocidade.

As theorias modernas da estabilidade marcam-lhe en-

tretanto um limite.

Voltemos aos estudos de Esclangon, que nos dão a noção

de instabilidade essencial e instabilidade progressiva.

Lançando-se um projectil de centro de resistencia avante

tio centro de gravidade, com usual velocidade de translação e
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pequena velocidade de rotação, elle effectuárá uma cambalhota

logo ao sahir da bocca do canhão.

Esclangon dá a esta instabilidade a denominação de

essencial.

Atirando-se 
projectis iguaes, com a mesma velocidade de

translação 
porém dotados de velocidades de rotação crescentes,

obter-se-a emfim uma estabilidade no inicio da trajectoria.

A região mais critica é então a comprehendida entre o

vertice da trajectoria e o ponto determinado pela velocidade

minima. Nella o projectil cambaleará si o eixo de equilíbrio

dynamico estiver apreciavelmente desviado da tangente, desvio

este 
que caracterisa a instabilidade progressiva.

Passada esta região critica comportar-se-á bem até o fim

da trajectoria.

A velocidade de precessão é funcção do momento de

inércia axial C e da velocidade de rotação IV.

A theoria diz-nos que a estabilidade essencial exige a re-

ducção e a estabilidade progressiva o augmento de Cw.

Procurando satisfazer as duas exigencias por meio de um

augmento de velocidade de rotação em uma dada região da tra-

jectoria, Duchesne imaginou um projectil com um penacho
na ogiva.

Ao que nos consta este invento deu bons resultados,

apezar de alguns inconvenientes que traz. Outros têm sido

apresentados, e assim em meio de tantas condições contradicto-

lias, na indagação constante de uma forma inteiramente satis-

íactoria, busca-se talvez o inattingivel.

NOVOS METHODOS DE CALCULO

Considerada a gravidade como constante em grandeza e

direcção, considerada a resistencia do ar sempre tangente á
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trajectoria, o estudo do movimento do centro de gravidade do
projectil, submettido a estas duas forças, conduz-nos a ex-
pressão

c
d(v cos t) == v F(v) d t

g

que define a velocidade do projectil (v) em funcção da in-
ci inação da tangente (t) . E' ella a equação diffcrcncial do
hodographo.

Integrando-a, têm-se, por meio das conhecidas equações do
movimento, os elementos de um ponto qualquer da trajectoria

v v
dx d t cly tang t(1t dt = -

g cos't

Entretanto os conhecimentos de analyse até hoje adquiridos
não permittem a integração referida.

As soluções approximadas são obtidas fazendo-se suppo-
sições admissíveis em cada caso particular.

Tratando-se de tiros em que a velocidade do projectil
seja fraca, como por exemplo os de obuzeiros, a funcção da
resistência do ar F (v), pôde ser substituída por uma expres-
são analytica da fôrma Bv", trazendo a solução da equação
a um caso de quadratura.

Tal é o methodo de Euler, para o tiro curvo.

Desde que se imprima grande velocidade ao projectil, não
é possivel a applicação do mesmo processo.

Nos tiros de trajectoria tensa, effectuados com pequeno
angulo de elevação a inclinação da tangente á trajectoria muito
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pouco varia, tornado admissível a substituição, na equação dc
cos t por uma constante.

E' então possível a separação das variáveis sem que se
altere a formula da resistência do ar.

Este artificio é empregado no methodo de Didion e nos
muitos outros delle derivados.

As nossas taboas de tiro foram calculadas por estes me-
thodos, que eram universalmente usados até ha pouco tempo.

Mas nenhum dos apontados dará resultados de approxi-
inação satisfatória, quando, procurando obter maiores alcances,
atira-se com grandes velocidades iniciaes e grandes ângulos de
elevação.

Como obter, então, a trajectoria dos canhões modernos de
grande alcance?

Como calcular os tiros contra aviões, onde os ângulos de
sitio sobem a 90 graus?

Os methodos modernos nol-o indicam.
Antes porém de examinal-os, lancemos um breve olhar

sobre os antigos e sobre os esforços ultimamente feitos para
adaptal-os ás condições actuaes do tiro.

No caso de applicação elo methodo de Euler (projectil
com fraca velocidade) a substituição de cF(v) por Bv° per-
mitte a integração da equação elo hodographo.

Veremos adeante, a applicação deste methodo na confecção
de algumas taboas, ainda usadas em certos casos no tiro curvo.

No methodo de Didion, applicavel nos casos de trajectoria
muito tensa, a consideração da constância do angulo de ineli-
nação da tangente tem sido feita de modos diversos, resultando
maior ou menor precisão do calculo.
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Didion fazendo u = v cos r assim escreve a equação do

hodographo

d d u

COS / 11 \

UF 
—

V cos t /

1

Substituindo o factor — 
por uma constante a , es-

COS T

colhida entre os valores que este factor tem na trajectoria,

isto é, fazendo

F(~= F(aU)

^ COS T /

ou para compensar a alteração

1

(—)V COS T /

¦ F (a u) ,

a COS r

tem-se a equação:

d a d u

cos u F (a u)

Fazendo-se w = a u , e integrando-se entre ç e r vem

T

a g f d W

tang t — tang ç -t 

/ w F (w)

?
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Por meio das equações differenciaes do movimento

53

d2x d2y

cF 
(v)cosr e  = — c F (v) 

—<
dt" dt2

deduzir-se-ão os demais elementos da trajectoria.

. 
Dlcllon> applicou este processo em casos particulares da

resistência, 
porém Saint Robert provou ser elle applicavel sob

qualquer lei da resistencia do ar, desde que seja diminuída a
amplitude do arco considerado da trajectoria.

Siacci, introduziu dous parametros ao operar a subs-
tituição, escrevendo:

l '

d d u

cos t c A

f4 
'

Fazendo u = v cos r e —— = w(pseudo-velocidade), vem:

u

d w

cos t c A w F (w)

e integrando entre ç e r :

&

f

w

d w
tang r — tang ç =

c A j w F (w)
wx

que nos conduz a cálculos idênticos aos que referimos.

Diversos têm sido os valores propostos para A e u.
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Siacci considera como mais vantajosas as taboas que for-

necem os elementos balisticos em funcção da velocidade inicial

V0 e uma grandeza que elle chama peseudo-distancia

>>¦

Procurando tornar a peseudo velocidade na origem

( u0 ) igual a velocidade inicial ( V0 ), e tornando a pseudo

distancia dependente apenas da distancia x, e do coefficiente c,

faz elle \ — = cos2 <? ou então: A = /a = cos ç

A construcção das taboas em qualquer desses casos fica

simplificada, e a precisão dos cálculos é sufficiente nos casos

de trajectoria tensa;

Charbonier faz: A. — /* = 1

Propoz-se também X — /x — cos w

Mas, qual a alteração trazida á equação com a fixação

destes valores para os parametros de Siacci?

Eis o que importa ao julgamento da precisão do processo.

Ora, a equação do hodographo alterada pela introducção

dos dous parametros é:

d gdu

COS" T

c'AuF 
("ir)

ou considerando o coefficiente balistico na origem da tra-

jectoria

dr gdu

A,,/ A, / u

I Co "F 

V A„ V „
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Comparando-a com a primitiva que pôde, ser escripta do

seguinte modo

d g d u

C0S2 T7 
4 

" 
\C COS TT 1  1

* 
COS T /

e chamando /? o factor de alteração, indicado pela modificação

do segundo membro da equação, temos:

Ao A 
v 

H '

P =  .  • 

Ay COS F (v)

Emery, estudando os differentes valores de fí na origem ,!a

trajectoria, no vertice e no ponto de queda, correspondentes

aos diversos valores propostos para À e f*.. chega ás seguintes

conclusões:

o) a hypothese de Charbonier X = /i = 1 conduz a uma

trajectoria acima da real, salvo nos casos de grandes diffe-

renças entre as densidades do ar na origem e no vertice da tra-

jectoria.

b) a hypothese A = n = cos w , fazendo fí igual ou su-

perior a 1, conduz a uma trajectoria envolvida pela real.

c) a hypothese de Siacci, \ p = cos ç fazendo p

superior a 1, excepto no final do ramo descendente, conduz,

como no caso anterior, a uma trajectoria menor que a real.

Pelo estudo das variações de j3 ao longo da trajectoria,

verifica-se 
pois a impropriedade do methodo para os casos de

ângulos de projecção superiores a 12 graus.
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Afim de dar melhor precisão ao calculo das trajectorias

tensas e tornar o processo applicavel aos tiros com grandes

ângulos de elevação, tem-se procurado introduzir-lhe diversos

aperfeiçoamentos.

Siacci considera um coefficiente balístico fictício, dado

pelo producto c0/6, particular de cada angulo de elevação, e

que é na pratica obtido pelo confronto dos resultados do

calculo e das experiencias.

Deste modo ter-se-á tantas expressões c = f (<p) quantos

forem os elementos da trajectoria a determinar.

O alcance e o tempo do trajecto são assim com bastante

precisão determinados; tal porém não acontece ao angulo de

queda e á velocidade restante.

Por conseguinte o methodo com este melhoramento é

ainda insufficiente.

Charbonier depois de calcular approximadamente os ele-

mentos da trajectoria, procura por meio dos desenvolvimentos

em serie uma segunda approximação.

Notando que a equação do hodographo pode ser escripta

do seguinte modo

fc_i
d d w cos 1

cos2 c cos A í w cos ju.
cos t F

(W 

LU3 [A .

COS r /

cos A A2

substituindo:  
por 4*

COS T

(W 

COS jLl T2 IX2 F' (w) 
"1

 
por F (w) 1 w 

cos r 
F 

(w) J
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w F' (w)
nw

F (w)

57

poe

d w

cos2 r c cos A wF (w)

1 —  . (nw 
— 1)

Basta agora substituir nesta equação t por tang r , e dar

a esta o valor obtido na primeira approximação para ter-se

os novos valores para r , x , y , t .

Gazot deu uma solução elegante ao tiro contra aviões, Je

trajectoria tensa e de grande angulo de sitio.

Considerando que, neste caso, a inclinação da tangente

(r), pouco differindo do angulo de projecção (ç), é, em

média de valor, ainda mais próxima do angulo de sitio (s),

toma para os parametros de Siacci os valores

cos- ç

cos- s

p 
= cos ç

e seguindo o methodo de calculo para as trajectorias tensas

chega a expressão:

tang <p — tang s cos2 ç'
 = COS 

tang ç' cos ç

onde o' representa o angulo de projecção para a mesma dis-

tancia, no caso do alvo e canhão no mesmo plano horizontal.

Suppondo a trajectoria tensa, <p — se ç' tomam valores

bastante 
pequenos para tornar possivel a substituição de



58 REVISTA MARÍTIMA ÜRASII.EIKA

tang (<p 
— s)

tang <f — tang s por  , o que faz simplificar

cos2 ç

a relação encontrada, escrevendo-se-a:

tang (ç 
— s) = tang ç cos s

Bianchi considerando as equações differenciaes do movi-

mento em relação a uma corda da trajectoria inclinada de 17 e

á perpendicular a ella baixada 11a origem, chega a expressa .)

sen r] d g d w

sendo w =

cos p cos 6

v cos p

cos ,P 1

w g + c Ay 1 F (v)  I

sen 7] J

COS T

representando per as inclinações, sobre a corda, da tangente

á trajectoria no ponto de velocidade v, e de uma determinada

secante tirada da origem, «e 6 a inclinação da tangente sobre o

horizonte.

O primeiro membro da equação representa a differencial

COS-p

de log  
, mas a integração do segundo membro só é

cos 6

possível alterando a funcção F (v); obtemol-a fazendo:

cos T

AyF (v) = A0y"F (w)

cos s

sendo y o factor de alteração. (*).

(*) O factor de Bianchi em funcção do de Siacci é dado

/3

por y 
— , onde 

^ 
representa a inclinação da tangente sobre

cos ^

a corda.
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Bianchi introduziu os parametros
*

p C' sen r)

C =  e B = 

a2 Ao i ym cos t

dependendo o ultimo não só das características do projectil, da

densidade do ar e do factor médio de alteração, como ainda

das inclinações da tangente e da corda eixo de coordenada.

Bianchi calcula assim, com um numero limitado de arcos,

as trajectorías dos tiros com grandes ângulos de elevação.

O calculo da trajectoria por arcos successivos é o único

dos processos até agora alvitrados 
que 

satisia? as exigençias

actuaes do tiro.

Com o fraccionamento da trajectoria em determinadas

porções tornam-se admissíveis as supposições basicas dos me-

thodos de Euler e Didion, quaesquer que sejam os valores da

inclinação da tangente e da velocidade do projectil.

A precisão do calculo dependerá do numero de arcos em

que se dividir a trajectoria, ou melhor accentyando, do rigor

da verificação da hypothese característica do methodo, na

extensão de cada arco considerado.

A commissão de Grave, em França, applicando o methodo

de Euler, fez F (v) = v2, expressão que é de approximação

sufficiente dentro de determinados limites das variações de

v e t.

A equação do hodographo, sempre integravd co.ni a sub-

stituição de F (v) por uma funcção monomia da velocidade,

torna-se

d (v cos r) c

___  = 0v»

d g
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ou fazendo c/3 — b, b com valores nos diversos arcos, porém

constante em cada arco, e escrevendo de outro modo

g d (v cos r) b d t

v3 COS3 cos3 T

I

A integração desta equação, entre t± e t.,, permitte o

calculo da velocidade do projectil (v2) no extremo do arco.

As equações do movimento fazem chegar a expressão

vt cos Tx

s =  Log 

. v2 cos r„

que indica o comprimento do arco.

Sabido que

d x = d s cos r d y = d s sen r

tem-se:

cos Tj + cos t., sen r, -f- sen r2
¦ A x =  , Ay = — ,

2

2 s

At 

Vj + V2

Commette-se neste processo dous erros: ao fazer b cons-

tante no arco considerado; ao substituir a curva por uma recta,

na determinação das coordenadas em funcção da amplitude

do arco.

Podendo-se entretanto dividir a trajectoria em um nu-

mero infinito de arcos, a precisão do methodo é illimitada.

d s

dt = —

V
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Na pratica toma-se 0,02 para limite da variação de log. b.
na passagem de um arco para outro, e 5 graus para limite de
variação da inclinação da tangente, entre os extremos do arco.

A trajectoria fica assim dividida em arcos de amplitude
variável, grandes nas regiões em que a inclinação da tangente
pouco varia, e pequenos naquellas em que muito se altera.

Charbonier aperfeiçoou o processo por meio de um des-
envolvimento em serie em que considera apenas os dois pri-
meiros termos.

Roussier e Dufrenois calculam os elementos da trajectoria
com ã precisão permittida pelas taboas de F (v), e determinam
o limite superior do erro commettido.

Fazendo u = vcos t e applicando a formula dos accres-
cimos tem-se uma nova forma para a equação do hodographo

c
du = 

[/ 

u„ u — U0 / Um x

T + - (—V COS COS T v COS T / COS Tg

Em um intervallo muito pequeno pode-se considerar

F I—— I como constante, tomando-se um valor médio (A)., (J__\
\ COS ij

Nestas condições a integração é possivel.
Fazendo-se:

c / Uo \ 1 Au«
 = f (r)

* COS T / COS COS2 T

Au,• i
g

óbtem-se:

J T" \ /«" S J Jo i 
7" COS-'r 

J
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Pelas equações do movimento chega-se então a deter-
minação de

Ax , Ay , At

O calculo da expressão acima leva-nos a

T

\ cos t r cos t
ío

que apezar de introduzida na balística ha algum tempo, ainda
não foi calculada de modo satisfatório.

Roussier e Dufrenois evitam esse calculo limitando a ya-
riação de re por conseguinte de v, afim de confundir a curva
representantiva de F (v) com a recta

F(v) == F(v0) + A(v —v„)

O erro no calculo de u provirá da imprecisa determinação
de A.

Dufrenois e Roussier estabelecem::

c
sen t -f- -— F (v0)

(t — t0)2 g
__< v„2 (A-A).

cos t

_, representando o erro, e A„ e At os valores de A
respectivamente, na origem e na extremidade do arco.
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Garnier, Haag, Marcus, pondo

63

— F (v) = P

escrevem

(1 (v COS t) — p V (1 T

e para obter a integração substituem, no arco de amplitude
~o — t1 , p por um valor médio constante.

Calculam por approximações successivas, adoptando na

primeira, um valor

d p

Pm — Po H"~ »

Po indicando o valor no inicio do arco.

O accrescimo differencial dp é calculado differenciando

logarithmicamente

' 

P = — e 
- 

F (v)
cr
fc>

A integração approximada da equação do hodographo dará

tang

«i

Log = pm Log

u„

tang

(IT Tl

4 2

/ To
—+ —

4 2

Obtendo approximadamente a velocidade (u^ no extremo

do arco, deduzem 
y e passam 

a determinação de Pl
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As correcções aos elementos são calculadas pela formula

de Taylor.

A amplitude maxima de cada arco, relativa a uma dada

precisão, é determinada pelo limite estabelecido para a grandeza

das correcções.

Quando estas o attingem, os cálculos são refeitos com uma

amplitude de arco menor.

A característica do processo consiste em substituir, no arco

considerado, a curva representativa de F (v) por uma parallela

ao eixo de

(F (v) = c) ;

ao passo que no methodo de Grave é ella substituída por um

arco de parabola

F (v) = bv2 ;

e no methodo Roussier-Dufrenois por uma recta na direcção

da tangente em um dos pontos do arco

[ F (v) = F (v0) + A(v-v0) ]

Os processos de calculo, que percorremos em breve lance

de vista, baseiam-se na prefixação da inclinação da tangente

entre os extremos de cada arco.

São elles empregados principalmente na França.

Na Inglaterra e nos Estados Unidos da America, tem-se

effectuado o calculo da trajectoria por arcos successivos.

fixando-se o elemento tempo.

Póde-se igualmente tomar a velocidade do projectil como

parametro definidor do arco.
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Faltando ainda a esses processos os sacramentos de algu-

mas applicações praticas, on pelo menos desconhecendo-as nós,

delles trataremos de maneira mais summaria, noticiando apenas

as clifferenças dos modos por que inglezes e americanos resol-

vem o problema.

Tomam os inglezes a componente horizontal da velocidade

como variavel auxiliar, e põem em progressão arithmetica os

valores do tempo, obtendo desenvolvimentos commodos.

Introduzem também para facilidade de calculo a funcção

V

d v

F (v)

v

utilisada no velho methodo de Siacci.

Fixando para tang ç a média dos valores de tang r nos

extremos do arco, e fazendo u = r cos ç chegam a equação

S(tJ — S(r0) = c'Dt + v (D 4 )3

Conhecido o valor de 11 , é, como já vimos, facilmente

effectuado o calculo.

Os americanos evitam as funcções trigometricas que con-

duzem a muitos erros.

Fazendo

c'F(v)
 = R'

V

escrevem as equações do movimento

d2 dx d2 d y
 = _R'  , 

 = — R' g

d t2 d d t2 d t

s= f

c desenvolvendo R em funcção do tempo

R = R0 -f- t + a, t2 + a3 t3 + f ¦ • • »
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consideram apenas um ou dous termos. Tal é em essencia o

processo.

O problema balístico pôde ser estabelecido de modo in-"

teiramente diverso do apresentado.

Em vez de se suppôr conhecida, sob fôrma numérica ou

analytica, a resistencia do ar, e procurar a equação da tra-

jectoria, suppõe-se conhecida esta, e procura-se a funcção acce-

leração, o Xque nos levará do mesmo modo ás expressões dos

elementos desejados.

O problema sob esta ultima feição foi pela primeira vez

apresentado por Lagrange, e é agora de novo estudado; nós

entretanto não o analysaremos, passando logo á apreciação das

novas taboas balísticas.

TABOAS MODERNAS

O abandono dos velhos methodos de calculo acarreta o

das taboas balisticas construídas para lhes facilitar as opera-

ções, fornecendo, já calculadas, diversas expressões que nelle

se encontram, e assim permittindo uma determinação rapida

dos elementos da trajectoria.

As Taboas de Siacci com os seus processos de emprego de

funcções primarias ou secundarias, estão quasi totalmente rele-

gadas das estantes dos artilheiros.

Restringe-se hoje o seu uso exclusivamente ás determina-

ções da velocidade inicial e do coefficiente balístico, effectuadas

pelos modos assás conhecidos.

Também as destinadas ao tiro curvo, taboas de Otto, taboas

de Basforth, taboas de Zaboudski, por não permittirem uma

solução conveniente ás exigencias actuaes, repousam nos

archivos.

As taboas modernas encerram dados provindos do calculo

de trajectoria por arcos.
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Nellas encontramos directamente os elementos da traje-

ctoria correspondente a ângulos de protecção, velocidades ini-

ciaes e coefficientes balísticos diversos, variando ângulos, veloci-

dades e coefficientes segundo uma lei determinada.

De dous modos têm sido constituídas essas taboas.

Os valores dos elementos calculados são registrados ou em

taboas numéricas constituindo os chamados diccionarios balis-

ticos ou em graphicos de curvas denominados feixes balísticos.

Consideram-se em ambos as funcções

E = f O , V0 , c)

E representando cada um dos elementos.

Emprega-se de preferencia o processo dos feixes. A van-

tagem que n'elle se observa é a da dispensa das interpolações,

que tanto embaraçam o manejo das taboas de duas entradas.

A utilisação do graphico é summamente simples.

Correspondente a cada valor de um dos parametros da tra-

jectoria (de ordinário o angulo de projecção) ha um feixe de

curvas, cada uma dellas relativa a um parametro (o coefficiente

balístico, por exemplo), servindo os diversos valores do ter-

ceiro ( a velocidade inicial, então) para indicar como coorde-'

nadas de uma especie, os valores da outra, relativos ao elemento

considerado 
(alcance, duração do trajecto ou outro qualquer) .

A superioridade das taboas modernas manifesta-se quer

no que diz respeito a precisão, quer no tocante a simplicidade

da utilisação.

Diremos entretanto que as taboas de Siacci-Lardillon

construídas 
para os tiros curvos de velocidade inferior a 250

metros são ainda empregadas por não permittirem resultados

satisfatórios as escalas adoptadas na construcção dos feixes

balísticos.

O traçado rigoroso das curvas constituintes dos feixes

exige a determinação de pontos approximados.
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Os cálculos para esta determinação são extremamente

laboriosos devido ás grandes variações dos elementos da traje-

ctoria, resultantes de pequenas modificações dos valores dos

parametros V , c , <p

Sugot procurou evitar este inconveniente.

Encontrou elle uma quantidade que soffre pequenas altera-

ções com as variações da velocidade inicial e do coefficiente

balistico, num intervallo em que o alcance apresenta consideráveis

modificações.

A avaliação dos elementos da trajectoria por meio dessas

taboas é feita por methodo simples conhecido por methodo das

velocidades fictícias.

Dá-se o nome de velocidade fictícia, concernente a um

alcance X e a um angulo de projecção ç , a velocidade com que

no vácuo obter-se-ia o mesmo alcance com o mesmo angulo de

projecção.

Designando por V , teremos, deduzindo-a da conhecida
<?

expressão do alcance no vácuo.

2 
g*

V =

ç sen 2 ç>

Fixados o coefficiente balistico e a velocidade iniciai, ao

crescer o angulo de projecção, a velocidade fictícia decresce.

O decrescimo é accentuado sob os pequenos ângulos, mas

a partir de 35 graus é sensivelmente constante.

Conhecido o alcance X, relativo ao angulo , deduz-se Vç^

O alcance correspondente a um anglo ç, pôde ser obtido

dispondo-se de uma taboa com os valores da differença

?2 *
V <p2 — Vçj , que se representa symbolicainente por V

Çi
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Por serem as variações Vresultantes das variações de

\T .vo e c relativamente diminutas, a construcção das tabellas,

quando se fixa Çj pôde ser effectuada com os resultados dos

cálculos de um pequeno numero de trajectorjas.

Sugot tomou como base V25 , valor médio approximado

de Vç 
quando ç varia de 0 graus a 45 graus, e chama factor

de resistencia

V*
r —  .

Vo

relação 
que caracterisa o projectil.

Com os argumentos r e V„ encontra-se V® nas tabuas
25

que elle construiu, fazendo <f variar de 5 em 5 graus.

Em tabuas addicionaes encontra-se o valor do coef ficiejite

balístico em funcção de r e V0 .

A pratica do methodo não apresenta difficuldades.

A distancia attingida por um projectil de determinada

especie e atirado com determinada velocidade e com angulo de

projecção de 25 graus dá-nos o valor de V25 .

Conhecidos V25 e V0 determinaremos r .

Possuimos 
por conseguinte os argumentos r e V0 para

obtenção, nas tabuas, de V25 ; e como é conhecido V25 , fica

determinado Vç , e consequentemente o alcance por meio de

conhecida relação da balística no vácuo adeante indicada.

As formulas que nos dão os demais elementos da trajecto-

ria em funcção de Vç , encerram também uma quantidade 2 ,

funcção 
por sua vez de ç , V0 e r, e que é o resultado da

trajectoria real com a fictícia.

Em taboas especiaes são encontrados os resultados dos cal-

culos de 2 .
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As formulas são:

X = V2 
scn 2y

T = 
2 v? sen^ 

(1 + ST)

Xco = y <p

1 _ 
|ang<0 

= 2 (1 + 2e»y>
tangy

* S 9

II (1 + Zvco)
¦ — sen 2.(osen l(o

Xv = 
^(l+^xY)

<D I

£lT=-I(l + ^Tv)

o J

S I II sen

g|vv=vyy_2tan 
gro

0 T2
Yv=-^-(1 + ^Yv)

(1 + ^

E' de notar, entretanto, que este tão rápido modo de con-

struir-se uma taboa de tiro não se apresenta sem eivas.

Attendamos que nelles se suppoz o coefficiente balístico

constante nos diversos ângulos do tiro.

A variação pôde comtudo ser considerada, porém de maneira

a prejudicar a rapidez do methodo.

Estudando' approximadamente o factor r , em um tiro

sob o angulo de projecção çt , tira-se na taboa da differença

V?,e obtem-se V25 . Com este valor determina-se um factor
25

de resistencia mais approodmado, com o qual se entra nova-

mente na taboa, obtendo-se nova determinação do factor r .

De approximação em approximação, prosegue-se até a ob-

tenção de um valor igual ao precedente.

A determinação dos factores de resistencia relativos a diver-

sos ângulos de elevação permittirá a construcção de uma curva

cujo uso dará ao methodo uma boa precisão.

Notemos ainda que tal como o mostramos, restricto a apre-

ciação dos elementos dos vertices e do ponto de quéda e falto

da consideração dos demais pontos da trajectoria, não é possível
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julgal-o sufficiente quando se trata de um caso como o do tiro

contra aviões.

Sigot, procurando generalisal-o estabeleceu novas relações

que permittem passar de um ponto da trajectoria ficticia a um

ponto da trajectoria real. Serve-se elle dos factores da trajecto-

ria particulares a cada um dos elementos t , t , y e u .

Esses factores exprimem-se por meio de diversas funcções,

l, tn, n, já postos em taboa, tomando as expressões geralmente

o typo

X

q = 1 + m- + n(-)a

Trata-se de uma substituição da trajectoria por uma curva

do 4o grau, passando pelos extremos e vertice da trajectoria, mas

õ vertice de uma não coincidindo com o da outra.

Em outros processos recommendados, a trajectoria é subs-

tituida, ora por dous arcos de conicas, ambos a ella tangentes

no vertice, e osculatrizes um na origem e o outro no ponto

de queda, ora apenas por uma conica, com a mesma flecha,

e tangenciando-a na origem e 110 ponto de queda.

Os resultados são evidentemente, apenas, approximados.

Leplat substitue o factor r por outro que julga mais con-

veniente.

Considerações que não expomos para não mais nos de-

morarmos, conduzem a expressão

sen 50°

X„5 = r' V„ </< c

g

que define o novo factor.

Para este methodo ainda não fôram, ao que nos consta,

construídas taboas.

Entretanto somente o calculo por arcos successivos, effe-

ctuados com o coefficiente balístico experimentalmente detei-
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minado para cada trajectoria, poderá offerecer uma precisão

theoricamente acceitavel.

Tratando-se da determinação dos elementos de pontos di-

versos da trajectoria, como no caso do tiro contra aviões, não

lia como fugir a esse trabalhoso processo.

Ao synthetisar o problema do tiro, evidenciamos a impor-

tancia do calculo das correcções dos effeitos produzidos pelas

alterações das condições atmosphericas e do regime do tiro.

Estas alterações correspondem, em summa, a modificações

da velocidade inicial, do angulo de projecção e do coefficiente

balístico.

E' possível effectuar a determinação dos coefficientes de

correcção por meio das differenças dos valores dos elementos

retirados das taboas correspondentes as variações de cada para-

metro.

Este processo tem o inconveniente de permittir a somma

de erros acaso existentes no calculo de duas trajectorias.

Os processos modernos de determinação dos coefficientes

de correcção independem dos resultados dos cálculos de vários

elementos, e possuem, por isso, precisão maior.

Calculada a trajectoria, por arcos successivos, é o coeffi-

ciente de correção determinado em cada ponto por meio do

calculo das variações.

Por outro lado, os estudos das leis de variação da densi-

dade do ar, já por nós tocados, conduzem a uma melhor effe-

ctuação das correcções atmosphericas.

Não attingiremos porém, nesta exposição, o calculo das

correcções, adstrictos que estamos ao nosso programma de

generalidades.

A apreciações de outra ordem devemos ainda dar attenção.
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A OBTENÇÃO DAS GRANDES VELOCIDADES

A força impulsora do projectil 
— dissemos ao começo —

é na pratica limitada pelo poder de resistência do material.

Por modos diversos, procura-se ha muito tornar constante

a pressão dos gazes no interior da alma do canhão.

E' evidente a vantagem da obtenção de uma grande velo-

cidade inicial do projectil com uma pressão maxima de redu-

zido valor.

Os resultados conseguidos com as polvoras lentas e pro-

gressivas actualmente usadas não são ainda satisfactorios.

A progressibilidade da producção dos gazes tem sido bus-

cada na execução de orifícios na polvora, nos quaes a super-

ficie augmenta com o proseguir da combustão.

Os americanos, perfurando o grão com sete furos, conse-

guiram um apreciavel nivelamento de pressão.

Cogita-se, agora da obtenção de polvoras constituidas de

camadas heterogenias, com velocidade de combustão tanto

maior quanto mais se aproximam do centro de grão.

Infelizmente com estes processos 
maior se faz o perigo

das combustões anormaes.

Uma invenção que parece 
fadada a um grande êxito é a

do turbo-canhão, onde a camara de carga apresenta na parte

anterior uma pequena passagem 
aos gazes, que, delia sahindo

em expansão, actuam sobre o projectil posto em uni tubo-alma

commun.

Consegue-se com o turbo-canhão alcances apreciavelmente

maiores 
que os obtidos com os canhões do systema actual, em

tiros de igual pressão maxima.

A idéa de camara,4 lateraes, para explosões successivas

de cargas diversas, tem sido na pratica obstada pela grande

difficuldade conseguir regularidade na successão de pheno-
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menos dentro de um tempo de centessimos de segundos.

O emprego da electricidade parece neste caso impossível.

Corre o boato que os famosos Bertha allemães possuiam,

em torno de uma camara central, diversas camaras lateraes

providas de conductos que iam ter a alma no ponto em que

se aloja o anel de forçamento do projectil. No extremo dos

tubos havia o adelgaçamento para effeito idêntico ao do turbo-

canhão.

A necessaria retardação da inflamação da polvora nas

camaras lateraes era então conseguida pela proprja constituição

da polvora. A verificação disto, e as conclusões das experi-

encias, effectuadas, em diversas nações, para augmento do al-

cance dos canhões, estão sendo naturalmente guardadas em

sigillo.

E' de notar porém, o grande interesse, sob o ponto de vista

da precisão do tiro, em que a polvora esteja ha algum tempo

transformada em gaz, quando o projectil abandona a alma do

canhão.

A veia gazosa, que o acompanha por alguns instantes, im-

prime-lhe conjugados perturbadores.

Para que a sua acção não varie em cada tiro, deve esta

veia ser homogenea; e a homogeneidade só se verifica alguns

momentos apoz a combustão completa.

Este facto que assim aponta um dos inconvenientes do

nivelamento das pressões na alma, veio trazer ao problema da

constituição da polvora um aspecto inédito.

Outro inconveniente do nivelamento das pressões é a ne-

cessidade do augmento de reforço na boccca do canhão, reforço

difficilmente obtido.

No intuito de bem conhecer as exigencias de resistência do

material, para a construcção do canhão, intenta-se determinar

com toda a precisão as pressões dos gazes na alma.

Os apparelhos universalmente usados são ainda do typo

do 
"crusher".
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O modo de os utilisar é que não é o mesmo.

Outrora serviam elles unicamente para a classificação qua-

iitativa das pressões em ordem de grandeza; hoje fornecem

medidas quantitativas com certa exactidão.

Como sabemos, o valor das pressões é indicado no

"crusher" 
pela grandeza da deformação de um cylindro me-

tallico em contacto com um embolo sob a acção dos gazes da

polvora.

Toda a precisão da medida repousa por conseguinte na

confecção de taboas.

Para fazel-as, medem-se os esmagamentos produzidos por

conhecidas pressões e em determinadas condições.

Mas as condições em que se realisa o esmagamento da

massa nos apparelhos de determinação tabular não são as

mesmas em que geralmente se realisa o esmagamento no

"crusher".

Sob a acção de um violento explosivo, o crusher effectua

um esmagamento duplo do realisado em uma compressão lenta,

onde seja despresivel a força acceleratriz do embolo.

Não possuindo as polvoras balísticas grande velocidade,

não se tem no uso geral do crusher, seja com embolos leves

ou com embolos pesados, nem um verdadeiro funccionamento

estático nem um verdadeiro funccionamento dynamico.

A difficuldade da determinação é vencida com a adopção

cie um processo de approximações successivas, em cada opera-

ção submettendo-se a nova massa a uma compressão lenta,

para o esmagamento da metade do esmagamento verificado no

crusher.

Prosegue-se a operação até que o accrescimo obtido seja

realmente diminuto, constatando-se então o equilíbrio entre a

resistência da massa e a pressão 
maxima sobre elle exercida.

Considerando a resistencia exactamente expressa pela

funcção única do esmagamento, os resultados do processo serão

indubitavelmente de precisão.
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Mas, investiga-se actualmente a influencia da velocidade
do esmagamento sobre a resistência. Vielle, Charpy, Gally-
Ache, Charbonier e outros têm estudado o assumpto e algumas
controvérsias têm surgido. Sem apresental-as, passamos a uma
outra consideração que attinge o problema da construcção do
canhão, não só pelo que contribue para melhor apreciação da
pressão dos gazes na alma, como pelo ensinamento directo e
importante que delia resulta.

A resistência total da massa, comprimida pelo embole
do crusher, augmenta, a medida que é esmagada, em razão do
acerescimo da superficie em que a pressão se exerce, e em
razão da mudança das propriedades do metal.

Esta ultima observação é de extremo valor.
Ella marca uma nova orientação na construcção do

canhão.
Procurar-se-á pela compressão um acerescimo de re-

sistencia especifica.
Até ha pouco, a deformação permanente do material de-

terminava o máximo de velocidade a ser dada ao projectil.
Nenhuma pressão no interior da alma devia ser produzida

além do limite elástico do canhão.
Hoje, os innovadores mandam ultrapassar esse limite.
Deformam o metal antes do uso do canhão, para que elle,

conservando embora o mesmo coefficiente de ruptura, melhor
resista aos esforços dos gazes da pólvora.

As exigências para obtenção de uma deformação regular
difficultam extremamente os trabalhos industriaes.

A operação tem sido feita com o canhão já moldado, effe-
ctuando-se a deformação progressivamente do interior para o
exterior, por meio de jactos dágua em alta pressão, num pe-
queno espaço entre o canhão e uma barra de aço que nelle se
introduz.

A barra deve ter elasticidade muito maior que a do
canhão.
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Em obtel-a e dispol-a convenientemente no interior da

alma está toda a difficuldàde do processo.

As camadas de metal são compridas lenta e gradativa-

mente, com períodos de repouso rigorosamente observados.

Adquirem ellas um grande poder de resistencia, por meio

desse desenvolvimento methodico.

Tal processo, com os aperfeiçoamentos que certamente lhe

hão de advir, tornará possivel o emprego de grandes cargas

de polvora para imprimir ao projectil velocidades iniciaes até

agora inattingidas.

Já se pensou no abandono da polvora como agente im-

pulsor. Poz-se em pratica a idéa extravagante de um canhão

electrico, em que o projectil, com o iman, é atirado pela acção

dc um campo magnético creado na alma do canhão. Não é pre-

ciso dizer que os alcances conseguidos foram irrisiveis.

Quanto aos meios para conservação da velocidade no per-

curso d? trajectoria, julgamos pouco ser preciso accrescentar ás

considerações que fizemos sobre os resultados das experiencias

de projectis ultimamente effectuadas.

Diremos apenas do processo de se procurar para percurso

do projectil as altas camadas atmosphericas que, dotadas de

pequena densidade, offerecem menor resistencia ao movimento.

A realisação deste objectivo é conseguida com altas veloci-

dades iniciaes e ângulos de projecção que ultrapassam os que

achavamos 
para obtenção do maior alcance.

Ao que consta, foi esta a grande descoberta dos allemães.

UMA NECESSIDADE

Estamos em que a actual organização dos serviços na

Armada, 
precisa ser corajosamente reformada de 

"fond 
en

comble".

Embaraçada, 
peada nas linhas de disposições, raramente

'.'oncordantes, 
andando para logo desandar, a technica de cada
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um desses serviços só não perde de todo a efficiencia, graças a

acção reparadora dos desrespeitos ás normas e ao espirito dos

regulamentos.

Não queremos, agora, penetrar numa analyse deslocada

do assumpto, prolongando a vereda, quando já ao pé do marco

que vi sarámos.

Mas, ao expor aspectos hodiermos das questões mais

geraes da artilharia, fômos naturalmente levados a considerar

a persistência de sua evolução.

De facto, basta um simples e rápido olhar retrospectivo

para que nos impressionem as modificações quasi continuas

do material — canhões, reparos, projectis, polvoras, instru-

mentos accessorios, etc., a tomarem aspectos, funccionamentos

e constituições differentes. E nos breves períodos de inalte-

rabilidade, as transformações, ás vezes fortes, do modo de se

lhes tirar o melhor rendimento.

As mais velhas de nossas naves bellicas não têm a idade

de um ancião, e entretanto, pelo systema de armamento com

que foram providas, consideramol-as antiquadas, incapazes

para a guerra moderna.

As que não attingiram ainda a idade para nós tão bella

dos vinte annos, já recorreram a profundas operações voro-

noffianas, procurando, a custo, manter apreciavel o poder com-
'cativo 

ainda ha pouco sem par.

A Marinha que não modifica o seu apparelho de combate

torna-se logo um museu. Ante o perigo de mumificar-se, é

forçoso acompanhar o galope das transformações. Nelle, um

pequeno atrazo tem muitas vezes conseqüências funestas.

Foi em meio dessa meditação que nos saltearam, pre-

mentes como as da Esphinge, algumas perguntas que achamos

dever aqui exaral-as.

Pode ser considerado especialista, em uma arte franca-

mente evolutiva, quem deixou, por algum tempo, adormecer

os conhecimentos que delia possuia?
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Não é, sem duvida, o espirito do artilheiro de doze annos

atraz, nas repartições technicas de agora, ou a bordo dos novos

encouraçados, um elemento inútil, quando não um nocivo?

Não será certamente o provecto artilheiro de hoje um in-

capaz amanhã?

Como pois proceder, em nossa Marinha, para ter sabe-

dores do que evolue e inesquecidos do que persiste, os especia-

listas que, pela engrenagem da nossa organização, são condu-

zidos a outros trabalhos, e depois nos altos postos da hierarchiu

militar, voltam aos antigos serviços, para exercerem funeções,

onde mais se exigem e importam os conhecimentos da especia-

lidade ?

Parece-nos urgir qualquer medida tendente a evitar que,

pela força das circumstancias, a competencia haja de ser bus-

cada fóra de onde devia estar, ás escuras, sem attenção aos di-

plomas desvalidos, exclusivamente sob a direcção de um juizo

arbitrário.

Não ha negar os êxitos que temos tido na pratica de tal

processo; mas alguns acertos não desmentem a probabilidade

de erro que nelle existe. Demais, a sua adopção, como norma

de escolha, implica na quasi attestação da inutilidade das nossas

escolas 
profissionaes.

Si é fácil a formação da idoneidade, independentemente

dos ensinamentos dos cursos officiaes, se é fácil o reconheci-

mento da aptidão sem os atestados desses cursos, então é

melhor não os manter.

Emquanto a remodelação radical não se opera — e ella

não se realizará senão lentamente 
— cumpre, na crise desta

conjunetura, a applicação de um palliativo: 
— a obriga-

toriedade da revisão dos cursos, sob pena nullificar-se o diploma.

Jorge Landim

Capitão-T enente.
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ILra

ESTUDO DO DR. CAZAMIAN

(Versão do francez )

"Luz; 
ainda mais luz!"

(Goethe, moribundo)

ACLARAMENTO — ILLUMINAÇÃO

Abundante distribuição de luz a bordo dos navios de

guerra abrange fins de ordem militar (melhor rendimento de

trabalho, fácil manejo dos múltiplos apparelhos e engenhos),

e sanitarios 
(prophylaxia dos accidentes, feliz repercursão na

fôrma moral e physica do pessoal, poder bactericida de certas

radiações luminosas, etc.).

A antinomia fundamental que se verifica habitualmente

entre os imperativos da guerra e os da hygiene, depara-se

caso se encare a natureza dos focos de luz aos quaes se é

forçado a recorrer.

Ao passo que, do ponto de vista hygienico, a luz natural,

a. claridade solar, sobremodo salubre, requer a mais abundante

applicação 
possível, os progressos 

da construcção naval têem

por inevitável corollario o triumpho cada vez mais accentuado,

a bordo, da illuminação artificial, muito menos benéfica e,

por isso, precisada de minuciosa observação.
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Acreditamos não ser aqui mister expor, embora de modo

perfunctorio, as diversas hypotheses emittidas quanto á 11a-

tureza da luz e ao seu modo de propagação. Sem reluntancia,

porém, collocamo-nos 110 terreno pratico e, nesse intuito, exa-

minaremos successivamente o que se deve esperar, a bordo

dos navios de guerra, da claridade natural e, depois, da arti-

f icial.

I — GRANDEZAS E UNIDADES PHOTOMETRICAS

Antes de tudo torna-se preciso afim de poder estudar

com alguma precisão o difficil problema da illuminação,

possuir algumas noções elementares no referente á medida da

luz e conhecer a significação das unidades que lhe são affectas.

Necessita-se distinguir bem a luz, que é causa, da claridade,

que é effeito.

A 
"intensidade 

luminosa" e o 
"flux 

luminoso" são dados

característicos da causa.

A 
"intensidade 

luminosa", de fóco ponctiforme de luz em

dada direcção (varia segundo a direeção), é a relação do dis-

pendio de luz (flux) emittida em anglo solido tendo por

eixo dessa direcção o valor do mesmo anglo. A intensidade

inede-se ao photometro. A intensidade theorica de medida

é o 
"Violle", 

intensidade medida segundo a normal, de fóco

luminoso constituido por 1 centímetro quadrado de platina, no

momento da solidificação. A unidade pratica, tornada legal

pelo Decreto de 26 de Julho de 1919, é a vela decimal, igual

a vigessima parte do 
"Violle".

Avalia-se em velas, por centímetro quadrado, o brilho

intrínseco de um foco luminoso.

O 
"flux 

luminoso" é a energia propagada pelo foco du-

rante a unidade de tempo, em todas as direcções. A sua

unidade pratica é o 
"flux" 

produzido em angulo solido igual

á unidade (angulo solido cortando uma area de lm2 em esphera
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de 1 metro de raio tendo por centro o foco luminoso), por

foco ponctiforme cuja intensidade é igual a 1 vela decimal.

A esta unidade dá-se o nome de 
"lumen" 

e mede-se com o

auxilio do 
"lumenmetro" 

ou photometro espherico.

A grandeza de que se trata caracterisa, melhor do que a

intensidade, o poder luminoso de um foco, pois tem em conta

não só o valor aclarante (intensidade) em dada direcção, mas,

ainda, a extensão da zôna que este foco pode aclarar.

O 
''aclaramento" 

que se relaciona não mais ao foco

porém ao objecto aclarado, grandeza, portanto, de interesse

capital 
para o hygienista, é a relação do flux recebido por

uma superfície, dada a area desta superfície. A sua unidade

legal é o 
"lux", 

aclaramento produzido por foco luminoso de

uma vela decimal em plano distante de 1 metro, no ponto em

que esse plano é encontrado pelo raio luminoso que lhe fere

perpendicularmente.

Mede-se com facilidade o 
"lux" 

com auxilio do
"luxmetro". 

Sem descrever o apparelho, diremos simples-

mente 
que o seu principio consiste em comparar o aclaramento

recebido do foco em uma das duas faces de téla perfurada de

orificios encobertos de folha de papel de sêda; ao aclaramento

produzido na outra face por lampada electrica padrão.

Regua quadrangular permitte a leitura immediata do nu-

mero do flux recebido pela face exterior da téla. A escala

pôde ser lida em 1/10 e 1/100 de lux (1).

Este apparelho, de commodo emprego, é guia indispen-

savel — o olho sendo mau photometro 
— 

para se verificar

extemporaneamente, em todos os casos dados, se as condições

de aclaramento de uma superfície são as que reclamam a expe-

riencia afim de só impor ao olho o minimum de fadiga.

(1) Na exposição da Sociedade íranceza de physica, Blondel

apresentou um luxmetro aperfeiçoado, e a firma 
" 

Materiel électrique

de Controle et Industriei", um illuminometro, preenchendo, ao mesmo

tempo, o papel de luxmetro, de photometro e de lumenmetro.
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luxmetro deveria ser de uso commum a bordo dos navios

afim de permittir o estudo scientifico do problema referente

á claridade.

Cabe aqui lembrar o principio de photometria que o acla-

raniento de um plano por foco luminoso está na razão inversa

do quadrado da distancia desse plano ao foco; e, bem assim,

que o aclaramento varia proporcionalmente ao coseno do angulo

que os raios luminosos, cahindo em superfície aclarada, fazem

com a normal áquella, significando isso que o aclaramento é

maximum quando os raios ferem perpendicularmente a super-

ficie.

II —ACLARAMENTO E ILLUMINAÇÃO NATURAES

Sôb todos os pontos de vista, a luz natural é a que o hy- -

gienista deve, se possível, preferir para o aclaramento dos

locaes habitados. Tal aclaramento de intensidade excepcional

(no verão de 80.000 lux) não está sujeito a bruscas e totaes

variações. Além disso o olho humano adapta-se á sua qua-

idade, pois, no decorrer da evolução, desenvolve-se na própria

funcção da luz solar.

A analyse espectral de um raio de sol, passando atravez

de um prisma, demonstra que a luz natural global, branca,

resulta da combinação de sete cores elementares que, da menos

à mais refrangivel, se seguem na seguinte ordem: vermelha,

á mais refrangivel, se seguem na seguinte rdein: vermelha,

cor de laranja, amarella, verde, azul, Índigo, violeta.

Cada côr elementar caracterisa-se pela longura da onda,

no vácuo, da irradiação especifica que a produz.

A' côr vermelha correspondem as ondas de maior longura

76m/m, e á côr violeta, as ondas mais curtas 32m/m.

A experimentação, não a que provém da vista, reconhece

a presença, aquém do vermelho e além do violeta, de irra-
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diações invisíveis, de alta importancia physica e biologica, as

de infra-vermelho e de ultra-violeta, cujas longuras são respe-
'-'tivamente 

superiores e inferiores ás do vermelho e do violeta.

Os raios infra-vermelhos, produzindo sobretudo effeitos

calorigenos 
sãu ditus calorificos; as irradiações ultra-violetas,

denominadas também actinicas, teem acção especialmente chi-

mica.

Si a resultante branca das cores combinadas não exerce,

nas condições habituaes, nenhuma acção nociva no organismo

da visão, certas componentes, mormente quando se encontram

em excesso devido á circumstancias diversas assim escapando

a uma sorte de neutralisação por outras cores, são susceptiveis

de influenciar de modo prejudicial a vista.

Os diversos meios oculares absorvem (Parson, Schautz)

°s raios ultra-violetas, tornando-os fluorescentes» As per-
turbações da vista eventualmente determinadas pela luz solar,

ha 
quem adiante serem funcções de quantidade de ultra-violeta

em acção.

Na luz natural, as irradiações ultra-violetas são poderosa-
mente absorvidas 

pela atmosphera terrestre; são, não obstante,

encontradas em quantidade excessiva nas irradiações refle-

etidas 
pela agua, néve, gelo e nas grandes extensões arenosas, o

r-l'iue 
explica os accidentes oculares a que nos referiremos

mais 
para deante.

A luz do sol possue, aliás, acção das mais manifestas no

metabolismo 
dos seres organisados, favorecendo, também, a nu-

trição dos tecidos.

E', ainda, agente bactericida dos mais notáveis. Co-

nhece-se a acção esterilisante natural, do sol no referente aos

cursos dagua, os meios bacteriologicos de cultura, etc. Este

Poder desinfectante, antimicrobiano da luz é proporcional ao

numero das irradiações actinicas delle emanadas.
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Podemos, portanto, concluir desta rapida exposição, que

a hygiene bem comprehendida deve se esforçar por mergulhar

o mais possível o organismo humano na irradiação solar, per-

mittindo o funccionamento da visão no seu elemento normal.

Mas si, na pratica, as construcções terrestres podem ser

adaptadas sem muita difficuldade a este fim essencial, não

acontece o mesmo quanto á construcção naval, maxime no

tocante a navios de guerra.

Em terra, a orientação systematica do domicilio apropriado

ao clima, á topographia dos logares, á disposição, á forma dos

aposentos, ao numero e ás dimensões das superfícies envidra-

çadas, resolve quasi sempre o problema da illuminação.

Para aclaramento conveniente, a relação da superfície do

assoalho requer ser de 1 a 4 (Arnoult) ou de 1 a S (Cohn).

Na marinha de guerra, as condições do problema longe

estão de semelhante simplicidade. O clima marinho é, entre

outros factores, caracterisado pela habitual luminosidade. Ha,

além disso, outros dados prejudiciaes, de ordem militar, que

intervém para tornar, nos navios de guerra,, o aclaramento

natural mais e mais aleatorio, impondo o recurso, sem cessar

accrescido, ás fontes artificiaes de luz menos hygienica.

A adaptação de um navio ás exigencias do aclaramento

natural torna-se delicada, consoante o papel que é clmmado

a desempenhar. Desloca-se para todas as latitudes, collo-

cando-se em condições as mais variadas de aclaramento solar.

As suas possibilidades de captação da luz do dia devem apre-

sentar, portanto, plasticidade toda particular, conveniente á

permanencia, tanto nos mares glaciaes como nos tropicaes.

Em um navio de guerra, o constructor naval não pode,

por seu livre alvedrio, fazer penetrar a bordo a luz natural por

aberturas de dimensões apropriadas e em numero conveniente.
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Não se possue, infelizmente, como observam Chantemesse,

tíorel e Dupuy (1), meios mecânicos para distribuir a luz

solar como sóe se fazer, por exemplo, com o ar e o calor.

A reflexão, com auxilio de espelhos, não nos parece susceptível

de dar na pratica, resultado satisfatório.

O navio de guerra no seu conjunto, pouco admitte a

livre e larga introducção de luz natural do exterior. As

obras vivas immergem cada vez mais, achando-se ao abrigo de

caixão blindado, hermetico; os orgãos essenciaes se encontram

cm locaes que, pelas razões de segurança, se acham situados

em as baixas cobertas e bem assim os compartimentos es-

tanques cujas aberturas são reduzidas ao minimum. Na

blindagem do costado, as soluções de continuidade são sobre-

modo parcimoniosas, necessidade fundamental de dar á massa

robustez e, se possível, impenetrabilidade. Para resistir ao

bombardeio por aviões, toca a vez de encouraçar o convez, vi-

sando mais a defesa dos tiros de grandes distancias.

Todas estas disposições tendem, concebe-se facilmente, a

restringir a introducção da luz solar no interior dos navios.

O submersivel, cuja importancia augmenta sensivelmente

a ponto de se o considerar o único typo do futuro navio de

guerra, vê-se privado de toda a claridade natural durante os

periodos de immersão que se tornam cada vez mais freqüentes

e demorados. Mesmo na superfície, a luz solar lhe escassea

íjuasi ]x>r completo.

Esta escuridão fatalmente progressiva, a bordo, preoccupa

sobre modo o hygienista. Força o desenvolvimento indispen-

savel da illuminação artificial, quer de dia, quer á noite.

A luz solar banha a face externa do navio; vae minguando,

porém, a proporção que nelle se penetra.

Pelo costado, a mesma luz se introduz pelas vigias e por

outros orifícios, aliás abertos de modo intermittente. Hoje,

(1) Chantemesse, Borel e Dupuy — "Traité 
d'hygiene maritime".
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a relativa pouca espessura metallica do navio, e a claridade

dos vidros das vigias, constituem, do ponto de vista da ca-

píação dos raios luminosos, real vantagem em relação ás

grossas amuradas dos antigos navios de madeira e ás fortes e

pouco transparentes lentilhas das vigias primitivas. Ainda

assim as condições estão longe de corresponder ás exigencias

definidas pelas installações terrestres.

Verticalmente, o dia penetra pelas escotilhas que, amiude,

nao se correspondem de uma coberta para outra, por clara-

boias, ventiladores, etc. Por mau tempo, e também durante

os tiros se é forçado a substituir as partes envidraçadas por

quartéis metallicos, isso em detrimento da claridade natural.

Quanto aos 
"patent-glass", 

laminas de vidro espesso, em-

butidos no convez, susceptíveis de prestar algum serviço na in-

troducção de claridade nos compartimentos subjacentes, são de

limitado uso a bordo dos navios de guerra, devido á sua fra-

gibilidade.

Na maioria das unidades, o aclaramento obtido com o au-

xilio desses dispositivos é insufficiente para permittir, mesmo

no verão, a leitura, observações e manobras de precisão.

Ha zonas de sombra opaca determinadas pelas saliências

das antepáras, por material embaraçoso, etc. As instrucções

do 
"Astralian 

Act" quanto á hygiene a bordo dos navios mer-

cantes, as quaes exigem, para os locaes habitados, luz suffi-

ciente de modo a permittir a leitura de um jornal, não po-

deriam, no caso em apreço, ser satisfeitas.

Do ponto de vista da illuminação dos locaes, a coloração

das superfícies representa papel saliente. A importancia do

aclaramento (em lux) de um plano não se confunde com a

impressão luminosa produzida na retina. Com egual aclara-

mento, uma superfície cinzento-mate (fusca) não parece tão

brilhante como uma superficie branca invernizada, porque, no

primeiro caso, muitos dos raios que attingem a superficie são

absorvidos e, por conseguinte, perdidos para o effeito util.
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O aspecto mais ou menos brilhante de um objecto depende,
certamente, da intensidade mas, também, em importante me-
d_da, da porcentagem de luz que o mesmo reflecte.

Uma folha branca de papel reflecte de 70 a 80 0/0 da
irradiação que a fere; o, papel cinzento-claro 50 a 70 0/0; o
amarello 50 a 75 0/0; o azul 30 a 50 0/0; o verde-carregado
15 a 40 0/0; vermelho 20 a 30 0/0. No intuito de melhorar
e|uanto possível, a bordo, a claridade, ha o máximo interesse de
aproveitar as cores claras escolhidas nos tons propícios para
as pinturas muraes, mobiliário e material.

Deste ponto de vista, Couteaud e Girard (1) oppõem-se,
com razão, ao emprego regulamentar de linoleum de côr pardo-
cinzenta carregada, ora adoptado para cobrir assoalhos, o que
ensômbrea os alojamentos, sendo preferível substituil-o por
linoleum branco. A objecção que se faz, a bordo, quanto ao
emprego das nuances claras, é a de sujarem-se depressa as su-
perficies pouco carregadas em côr. A hygiene jamais se
cançará de protestar contra o que, os autores precipitados, de-
nominam pintorescamente o "mimetismo das sujidades". Não
se deve mais tolerar, como não se tolera as que ferem a vista,
as máculas pouco visíveis e dissimuladas. Deve-se, ao con-
trario, preconisar todo o meio próprio de melhor as desmas-
carar. O único corollario adaptável a tal respeito devera ser,
simplesmente, a limpeza e a renovação mais freqüente das pin-
turas maculadas.

A levar as cousas mais por deante — e tudo não é bas-
'ante a bordo -- tem cie se tomar em magna conta o desasseio
corporal e indumentario que realçam quando ha insufficiente
claridade.

A hygiene reclama, portanto, de diversos pontos de vista,
pianos de coloração muito viva. Segundo os casos, as cores

(1) "..'hygiene elans la Marine de Guerre" — Chez A. Challame!.
lJaris. — N. do R.



90 REVISTA MARÍTIMA URAS1LK1RA

deverão ser mates ou brilhantes. Estas augmentam, já o

dissemos, o aclaramento. Ha, porém, casos, por exemplo,

proximo de uma mesa de trabalho, em que uma irradiação ex-

cessiva pode se tornar embaraçosa e cançar a vista. Nos

navios francezes, actualmente a doutrina é de reservar as pin-
turas mates para os locaes destinados á guarnição e utilizar

as pinturas brancas invernizadas para as camaras, praças

darmas e camarotes de ofíiciaes; a pratica inversa seria mais

lógica. Nunca haverá luz bastante nas baterias.

J. Ch. Pryor (1), da marinha americana, estima que o

local ideal para trabalhar deveria ter as paredes pintadas de

branco com ligeiro tom amarellado. A' luz natural, os pontos

assim pintados pareceriam de coloração cinzento-amarellada;

ao sol, a côr tenderia um pouco ao verde; á sombra ao

amarello.

A caiadura freqüente com agua de cal, empregada em

muitos locaes a bordo dos nossos navios, constitue pratica hy-

gienica de primeira ordem, quer do ponto de vista da claridade,

quer do da desinfecção.

Vê-se, pelo que precede, que a claridade natural pecca

fundamentalmente, por defeituosa, a bordo das nossas uni-

dades modernas de combate. Do lado da visão, si tal carência

não fôr corrigida de modo conveniente por fóco necessário á

luz artificial, torna-se a situação susceptível de provocar dimi-

nuição da acuidade visual. A acção bemfazeja ao organismo

humano da claridade solar é o melhor especifico contra a ane-

mia habitual e a menor resistencia ás infecções que amiude se

observa nos homens pertencentes ás especialidades profissio-

naes forçados a permanecer em logares escuros, privados de

luz natural.

(1) James Chambers Pryor — "Naval 
hygiène". Philadelphia.

-N. do R.
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São tão variáveis, porém, as condições da navegação que
pode-se ser levado, em determinadas circumstancias, a tomar,
niesmo nos navios de guerra, medidas destinadas a restringir a
claridade solar tornada excessiva.

No Mediterrâneo, no verão, e, a fortiori, nos mares tro-
picaes, torna-se necessário se precaver contra o ardor resplan-
decente da luz solar, principalmente reflectida pela agua.
Consegue-se tal intuito collocando-se toldos com sanefas e
üsando-se, nas cobertas, a illuminação artificial.

Conteaud e Girard assignalam a utilidade eventual de se-
melhante precaução quando se permanece nos mares boreaes,
onde a persistência, durante longos mezes, do "sol da meia
noite", acima do horizonte, acabaria por engendrar a ausência
da necessidade de dormir, sem a collocação periódica de toldos
ou abrigos realisando, assim, noite artificial.

Do ponto de vista eschematico, os accidentes que a luz
solar em excesso pode produzir, quer a bordo (manobras em
convez'não protegido), embarque de carvão, etc, quer em em-
barcações não protegidas, e, também em terra, nos paizes
quentes, podem se dividir em tres categorias segundo a na-
tureza principal das irradiações do espectro:

A) ACCIDENTES PROVOCADOS PELOS RAIOS CHI-
Mrcos OU ACTIVOS

São os da "insolação". Localisam-se nas partes desce-
bertas do corpo: trata-se de erythema doloroso da pelle, rara-
mente complicado de phlyctenas, e seguido de escamação e
de pigmentação.

O erythema provocado pela reverberação da luz solar na
neve, no gelo e na luz, prova que a intervenção dos raios calo-
rificos não é necessária á pfoílucção do syndroma, e que só se
o pode attribuir, quasi que exclusivamente, á acção das iria-
diações ultra-violetas com exclusão das irradiações luminosas
e quentes.
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B) ACCIDENTES PRODUZIDOS PELOS RAIOS DO

ESPECTRO VISÍVEL

Constituem o 
"golpe 

de luz" que, fundamentalmente,

localisa a sua acção no olho. Os symptomas, variaveis, são

os seguintes: deslumbramento, diminuição da acuidade visual,

escotoma central, moscas volantes, mydriase, dôres periorbita-

rias e lagrimejamento, algumas vezes, também, vertigem; tra-

duzem a congestão ou a anemia da pupilla e da retina, accusadas

pelo ophtalmoscopio. Estas perturbações, em geral, melhoram

dentro de pouco tempo, mas, excepcionalmente, pode dar-se

atrophia, irremediável, consecutiva do nervo optico. Quanto á

conjunctivite concomitante, attribue-se á acção própria dos

raios chimicos.

As experiencias de Cassien mostram, no olho do coelho,

a acção nociva para a retina de fóco poderoso de luz, mesmo

quando se supprime as irradiações ultra-violetas por inter-

posição de cuba cheia de solução de sulfato de quinino á 
* 
1/10.

O 
"golpe 

de luz" foi observado nosáofficiaes de marinha

ao tomar a altura do sói e nos astronomos, ao fixarem directa-

mente o astro rei com as respectivas lunetas (1). Os vidros

enfumaçados são excellentes preservativos.

A 
"hemeralopia", 

diminuição da sensibilidade retiniana

em luz enfraquecida (sobretudo no crepusculo) parece re-

sultar da fadiga da membrana sensivel após deslumbramento

prolongado, consoante a reverberação da luz na agua ou

na areia.

C) ACCIDENTES PRODUZIDOS PELOS RAIOS

CALORIEICOS

Produz a 
"insolação", 

syndroma complexo, provocado

pela acção da luz solar e particularmente pelos raios calorificos:

cephalia, agitação, delirio, febre, tachycardia, dyspinea, etc. A

(1) Le Dantec — " 
Precis de pathologie exoti(iue".
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temperatura do ar pode não exceder 30° no momento em que o

mdividuo é accommettido de insolação, o que evidencia a acção

directa do sói, ao passo que no 
"golpe 

de calor" — 
que também

se produz na obscuridade — deve-se incriminar o aquecimento

thermico do meio.

A reverberação dos raios solares na agua e na areia facilita

a msolação, de que se preserva com o uso de tendas, do capa-

cete, etc.

III — ILLUMINAÇÂO ARTIFICIAL

Destinada a supprir os desfallecimentos da claridade na-

tural: são-lhe tributários, por assim dizer permanentemente, o

interior dos navios de guerra e o dos submarinos, em geral.

Do ponto de vista hygienico, já nos reportamos a que a illu-

finnação artificial não pôde ser considerada, consoante a illumi-

nação solar, senão como um mal necessário; mister se torna,

Pelo menos, invidar esforços para tornal-a a mais inoffensiva

Possível, exercendo rigorosa vigilancia, já quanto á quantidade,
como á qualidade.

A luz artificial provem de fontes diversas, de valor, tam-

bem, sobre modo desigual.

Por muito tempo, a bordo, se lançou mão de velas e Iam-

padas de azeite (exepcionalmente de kerozene); hoje em dia,

a electricidade, introduzida na marinha vae para mais de qua-
renta annos, supplantou por completo os antigos modos de illu-

ímriação ora só utilisados em caso de avaria do apparelhamento

electrico.

A historia da illuminação dos navios não registra a phase,
aliás normal em terra, do gaz, isso devido aos perigos do em-

Prego a bordo desse producto volátil. A experiencia do gaz
de illuminação foi outr'ora feita em um transatlantico da
'White 

Star Line", que o fabricava a seu bordo pela distillação
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do carvão mineral. Semelhante methodo, porém, foi logo

posto de lado pelos riscos prováveis de explosão, de incêndio e

de asphyxia.

A illuminação electrica é, de todos os modos de illuminação

artificial, sem contestação, o que ha de mais satisfatório para
a hygiene.

A luz produzida é a que, qualitativamente, mais se appro-

xima da luz solar. A sua intensidade satisfaz a todas as exi-

gencias. Não irradia muito calor, o que é importante para os

navios, em que a exiguidade dos locaes, especialmente nas partes

baixas, já é bastante quente. A illuminação electrica, alem

disso, não desprende quasi nenhum producto gazoso nocivo, e

não consome, ou consome muito pouco, oxygenio tirado da

atmosphera ambiente. E\ emfim, sufficientemente economica,

e pouco ha a temer quanto a riscos de incêndio, sem falar das

suas grandes commodidades de emprego.

A electricidade necessária á illuminação é fornecida, nos

navios, por dynamos, ou grupos destes, collocados nas partes

baixas, ao abrigo das cobertas blindadas. Cada vez, com mais

amplitude, se estende o emprego, ao menos nas unidades li-

geiras, de dynamos auxiliares, accionados por motores a pe-

troleo, quando estão apagados os fogos. Nos submarinos, a

luz electrica e a força, quando o navio submerso, é fornecida

por accumuladores. Seria para desejar que o mesmo meio fosse

adoptado nas grandes unidades afim de obviar as avarias nos

dynamos, principalmente em occasião de combate.

A corrente electrica da illuminação é continua; a sua vol-

tagem varia, segundo as unidades, de 80 a 120 volts. O con-

sumo excede com facilidade 100 ampéres.

As canalisações são isoladas e protegidas com cuidado; os

circuitos segmentados e multiplicados para poder supprir, em

certa medida, casos de avaria localisada. Disposições são agora
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tomadas afim de impedir desfallecimentos subditos da luz como

outrora se dava com os holophotes e outras especies de proje-

ciores 
que reclamam grande dispendio de energia electrica.

Na illuminação electrica, emprega-se lampadas incandes-

centes, de arco Nernst e, também, lampadas a vapor de

mercúrio. Embora o primeiro modo de apparelhaniento seja,

por assim dizer, unicamente empregado na marinha franceza,

apresenta-se aqui o ensejo de passar em revista todos esses

systemas, á procura de, si por acaso algo de progresso não se

poderia obter caso fossem postos de lado os actuaes hábitos.

A) LAMPADAS DE INCANDESCENCIA

São de dois typos principaes:

1.° Lampada de filamento de carbono, a mais antiga em

data, realisada por Edison em 1878. O filamento é fibra de

bambú calcinado no vácuo. O filamento está em ampola de

v,dro em que se faz o vácuo barometrico; torcem o filamento,

'-a extremidade, em forma de annel.

2.° Lampada de filamento metallico, podendo ser do mo-

delo dito 
"mono-watt" 

ou de 
"meio-vvatt".

A lampada 
"mono-watt" 

é munida de filamento metallico

distendido 
(outrora de osmium, depois de tantalo), ora con-

stituida 
por uma liga em tangstene, collocado em ampola com

vácuo ampliado; o filamento é disposto em zig-zag.

A lampada 
"meio-watt" 

possue filamento de tungstene

collocado em ampola bem enxaguada, antes de ser banhada por
uni 

gaz inerte (azoto, argon, ou vapor de mercúrio), de modo

(H'te, ao ser pela primeira vez accesa, o filamento não se oxvde

Por ter ficado resto de oxygenio. Isto faz com que augmente

a temperatura do filamento, suspenso em corôa (a lampada

^íazda 
por exemplo).

A lampada de filamento metallico consome menos electri-

cidade do que a lampada de filamento de carbono, visto pro-
duzir menos calor; é menos sensivel que esta ultima ás va^
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nações de voltagem da corrente. A duração habitual, normal,

de um .filamento de tungstene é de 1.000 horas, ao envez de

450 para o filamento vegetal.

A luz da lampada de carbono tende ao amarello alaran-

jado mais do que a emittida pelas duas outras. O brilho da

lampada 
"mono-watt"; 

esta rodea-se de uma especie de halo

altamente coruscante.

A lampada de filamento de carbono emitte irradiação

visivel, rica em amarello, laranja e vermelho, com muitos raios

infra-vermelhos. Produz, além disso, com certa proporciona-

lidade, raios azues, indigos e violetas. E', portanto, uma Iam-

pada 
"quente", 

incommoda a se lhe approximar, maximé,

quando collocada em area de reduzidas dimensões.

A lampada 
"meio-watt 

emitte, além de raio visivel, de

ganima muito rica, pequena quantidade de infra-vermelho.

Tem irradiação visivel tendendo ao violeta, possuindo, ainda,

devido á temperatura elevada a que chega o seu filamento,

fóco intenso de raios ultra-violeta.

Ora, levando em conta os effeitos das diversas irradiações

em aparelho de visão, verifica-se que o infra-vermelho provoca

a cephalia, o lagrimejamento e o aquecimento do globo ocular.

Quanto ao ultra-violeta, deslunbra, por curioso phenomeno de

fluorescencia do crystallino. Embaraça a visão retinianna,

provocando perturbações graves, devido ao halo apercebido em

deredor do fóco luminoso. O ultra-violeta de grande longura

de onda, das lampadas 
"meio-watt", 

atravessa quasi todos os

corpos transparentes á luz, tornando-se facilmente aggressivo.

A lampada 
"mono-watt" 

é, portanto, physiologicamente, a

que melhor satisfaz para todos usos correntes; se é levado, pelas

considerações, que precedem a não empregar a 
"meio-watt"

senão quando é absolutamente necessário e, tanto quanto pos-

sivel, em illuminação indirecta.

A bordo dos navios objecta-se ser prejudicial a lampada

de filamento metllico pela sua fragilidade relativa. Lesam-
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na as vibrações dos apparelhos e os choques bruscos dos tiros.

A actual lampada de filamento de metal é muito mais solida

do que os primeiros especimens fabricados. Utilizam-na na

illuminação dos tramways, carroagens de caminhos de ferro e,

ainda, nos automoveis em que as trepidações são intensas.

Deve-se, a bordo, melhorar o modo de suspensão das Iam-

padas, dotando-as, de possível flexibilidade. Poder-se-ia re-

servar as lampadas de filiamento de carbono para os locaes em

que as vibrações são particularmente intensas (casa de ma-

chinas, 
por exemplo). Com as turbinas modernas, taes vi-

brações são muito attenuadas, o que não se dá com as machinas

alternativas.

Julgamos adequado dár aqui noções precisas dos diversos

typos de lampadas de incandescencia, visto nunca se dever pôr

de lado o factor economico.

"Watt" 
é o producto da intensidade da corrente para a

voltagem. Um apparelho electrico que toma 1 ampère. em

110 volts consome, assim, 110 watts. Em uma hora, despende

110 watts-hora.

O consumo especifico da lampada de filamento de car-

bono é de cerca de 3,5 watts por vela. O gasto da lampada
"mono-watt" 

(com voltagem normal de 110-113 volts) é de

1,3 watt por vela. No referente a 
"meio-watt", 

o seu con-

sumo, sempre proximo a 1 watt para as fracas potências,

desce a 0,5 watt por vela, para potencial elevado.

Do ponto de vista economico, é aconselhável o abandono

progressivo da lampada de filamento de carbono.

B) LAMPADA DE ARCO ELECTRICO

Ha tendencias para abandonal-a. Nas marinhas estran-

geiras (allemã, ingleza, norte-americana), installam-na em

certas 
grandes divisões: casa de machinas, de caldeiras,

Seções de torpedos submarinos, officinas mecanicas, etc.
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Os principaes inconvenientes da lampada de arco electrico são

a producção de contrastes violentos de sombra e luz, algumas

vezes muito embaraçosos, embora úteis até certo ponto, nos

trabalhos de procedencia industrial. Provoca deslumbramento

da vista ao fixar um globo não fôsco. O brilho intrínseco

pode attingir 3.000 velas por centímetro quadrado; além disso

emitte elevada proporção de raios ultra-violeta. Ha ainda a

accrescentar que os carvões do arco, funccionando ao ar livre,

desprendem, na atmosphera, ácido carbonico e, também, se-

gundo Grehaut, oxydo de carbono.

Não julgamos aconselhável preconisar a adopção deste

modo de illuminação na marinha franceza.

Em compensação, o arco electrico é, por todos, acceito

para o serviço de projectores, holophotes, nas buscas á noite, em

signaes opticos, etc. ; por isso o hygienista deve se preoccupar

quanto aos seus effeitos no organismo humano.

C) LAMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO

A lampada de vapores mercuriaes (Cooper-Hewitt) foi

empregada nos grandes navios da marinha de guerra ame-

ricana. Pelo que informa o lygienista naval Pryor, não sa-

lisfez por completo a espectativa. E', não obstante, eco-

nomica: na sua luz não ha raios vermelhos e sim pronunciada

resultante amarello-esverdeada, e não branca. O espectro

particular de sua luz é caracterisado por tres raios brilhantes no

azul, no verde e no amarello. Embora, na America, o seu

uso esteja muito espalhado na industria, deve-se, do ponto de

vista ao menos theorico, increpar-lhe abundante emissão de

irradiações ultra-violetas, de mui curta longura de onda.

O typo utilizado na marinha de guerra dos Estados Unidos

não é do envolucro de quartz que, por muito transparente aos

raios actinicos, só é empregado na photographia. Trata-se de
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um modelo cujo envolucro, de vidro Euphos, retem a maior

parte dos raios indesejáveis. Esta montagem, porém, possue

o inconveniente de diminuir muito o poder da lampada, pois

o vidro não supporta a alta temperatura que o quartz pode

attingir.

O aclaramento intrínseco, da lampada Cooper-Hewitt, é

fraco, comparado ao das tampadas incandescentes. Têm-se

os seguintes algarismos:

Lampada de filamento de carbono, 300-375 velas por

pollegada quadrada;

Lampada de filamento de tungstene, 1.000 velas;

Lampadas Cooper-Hewitt, 17 velas.

A luz relativamente monochromatica da lampada de va-

Pores de mercúrio favorece a acuidade visual; em compenr

sação, exerce acção impeditiva quanto á percepção das côres.

As opiniões' dividem-se no referente ao gráo pratico de

nocividade dos raios ultra-violeta emittidos pelos apparelhos

de illuminação em geral, e pela lampada Cooper-Hewitt, em

particular. Si Werhoeff e Bell, após experiencias, tendem

a innocentar as irradiações abioticas provenientes de fócos ar-

tificiaes de luz, em contrario, Pryor nota que ainda não se

'llucidou todos os effeitos possiveis nos processos vitaes, de

exposição 
prolongada á ultra-violeta, e — "que 

uma luz que

tem 
poder de oxydação elevado, que produz ozona, que destróe

a vida dos animaes inferiores e das plantas, que, concentrada,

Provoca erythemas, vesiculação, pigmentação da pelle, deve ter

algum effeito provável na actividade do metabolismo".

Até mais ampla informação, parece prudente se abster do

emprego systematico das lampadas de vapores de mercúrio

para illuminação de certas partes dos navios de guerra da ma-

r nha franceza.
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D) LAMPADA NERST

Nerst imaginou um systema de lampada em que a corrente

electrica leva á incandescencia um bastãosinho formado de

oxido terroso, bastãosinho esse analogo aos empregados nas

mangas Auer, preponderando, porém, a magnesia. O bastão-

sinho fica ao ar livre. Ao passo, que o consumo horário da

lampada de filamento de carbono é de cerca de 3 watts, a Iam-

pada Nerst só requer 2 watts por vela. Um bastãosinho serve

durante 300 horas.

A luz emittida por este apparelho é aquella cuja com-

posição mais se approxima a da luz solar, pois não contém,

nem excesso de infra-vermelho da lampada de incadescencia

de filamento de carbono, nem a predominância violeta e ultra-

violeta da lampada meio-watt, da de arco electrico ou da Iam-

pada de mercúrio.

Haveria toda conveniência, no nosso entender, de estudar

as possibilidades da adopção da lampada Nerst ás condições

especiaes dos nossos navios de guerra.

E) LUZ FRIA

O futuro dirá se a luz fria 
"Moore" 

é susceptivel de ser

applicada na illuminação dos navios.

Basea-se a sua producção em reacção chimica, isto é, em

principio todo differente daquelle até hoje adoptado nos appa-

relhos que o precederam, isso quanto á temperatura radiante.

Utilisa-se como 
"anode", 

o mercúrio em solução concentrada

de bromureto de potássiuni. Na passagem de uma corrente

de intensidade apropriada, o mercúrio cobre-se de uma pel-

licula de bromureto que faisca em brilhante luz vermelho-

laranjada. Esta luz, qualificam-na de 
''fria".
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O aclaramento electrico que se pode effectuar com o au-

xüio de diversos systemas acima examinados, deve assegurar

bom funccionamento da acuidade visual, isto é, não peccar por

excesso e, sobretudo, por defeito de intensidade, de um lado..

e, de outro, do ponto de vista qualitativo, não deve conter irra-

diações nocivas.

Esta illuminaçao requer tanto quanto possível, estabili-

dade, afim de não exigir freqüentes mudanças de accommo-

'-'ação 
que cansam a vista.

Os fócos luminosos não devem, pelo brilho, deslumbrar

a vista.

Salvo indicação especial, a luz precisa ser dividida de

modo a dar, quanto possível, claridade uniforme, isso sem ac-

centuadas sombras.

Ha tres grandes methodos de illuminação, provocando dis-

cussão no referente ás respectivas utilisações a bordo dos

navios de guerra: a illuminação indirecta, a semi-directa e a

directa.

A) ILLUMINAÇÃO INDIRECTA

Foi indicada por Jasper, de Liege. Não utilisa a irra-

diação directa dos fócos de luz, que são inteiramente occultos

á vista: toda a luz emittida é dirigida ao tecto do aposento

(pintado de côr clara e brilhante), que a reenvia para baixo,

diffundido-a. As lampadas, em cupula, são de ordinário oc-

cultas em cornija circular collocada ao alto, próxima ao tecto.

Ao mesmo processo pertence o apparelhamento em que a parte

inferior de uma lampada dissimula o filamento, reenviando a

luz, em 
"plafonier" 

opaco, de onde ella se reflecte ao ponto

desejado.

O methodo indirecto mais e mais utilisado em terra, nas

platéas, amplitheatros, salas de concertos, aulas de lyceus, etc.,

é. não ha duvida, excellente. Não cança a vista, pois a sua
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luz- torna-se uniforme. Produz, porém, perda de illuminação

que, no entanto, não excede de 12 a 15 0/0. Pode-se, também,

critical-a quanto ao aclaramento industrial: as sombras pro-

diizidas não são bastante evidentes, nem as superfícies verti-

caes suficientemente illumihadas.

E' illuminação idéal para escriptorios, salas de reunião,

aposentos; etc. Haveria grande vantagem de introduzil-a nos

navios de guerra: a bordo dos transatlanticos, ella já tem nu-

merosas applicações. A sua realisação na frota de guerra

topa, infelizmente, com difficuldades de ordem pratica: falta

de altura dos tectos, de saliência nas cantoneiras e irregulari-

dades freqüentes na configuração dos locaes. E' de presumir,

romtudo, que estudo attento revelará certas possibilidades do

seu emprego, isso para grande vantagem da hygiene ocular.

B) ILLUMINAÇÃO SEMI-DIRECTA

Colloca-se a lampada em uma especie de cuba translúcida

com abertura ao alto; parte dos raios luminosos projecta-se

para o tecto que a reflecte e a diffundé para baixo (illumi-

nação indirecta). Uma outra parte (illuminação directa),

atravessa a cuba e vem aclarar directamente o plano desejável.

Por este despositivo, o brilho da lampada é sufficientemente

attenuado afim de evitar o cansaço ocular, o que não priva de

haver bastantes raios directos para produzir claridade e sôm-

bra convenientes e suaves. Este processo é preferievl para o

aclaramento de superficies verticaes.

O methodo de illuminação semi-directa conviria, em

muitos' casos, ás condições especiaes de bordo, merecendo, por

isso, ser largamente utilisado. Não procede a censura que se

lhe faz de caracêr de freqüente limpesa dos apparelhos em

que a poeira facilmente se accumula, diminuindo, assim, o

poder aclarçnté do fóco.
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C) ILLUMINAÇÃO DIRECTA

Pela própria definição o fóco luminoso envia directamente

os seus raios á superfície a illuminar. E' o único processo

até hoje adoptado nos navios de guerra francezes.

Si a lampada é despida, com ou sem reflector em cima,

è que, portanto, o filamento luminoso seja visível, ao menos

em certas posições da vista, a illuminação não pôde ser criti-

cada 
quanto á hygiene ocular. Ferree comprovou que, nestas

condições, a illuminação directa, dotada de intensidade que

mire a acuidade visual optima, produz com rapidez a perda do

poder da visão, tres vezes maior do que a que occasionaria, no

mesmo tempo, a illuminação indirecta ou a luz do sol.

O filamento incandescente, salvo quando o fóco acha-se

collocado muito alto, o que nunca é, por assim dizer, o caso

a bordo, deve estar sempre encoberto aos olhos de quem tra-

balha. Sem o que a pupilla se contrahe, as palpebras piscam,

as sombracelhas franzem-se e, rapida, sobrevem a fadiga dos

olhos. A lampada meio-watt, especialmente, provoca nestas

condições, congestão da conjunctiva, podendo, mesmo, ir até

a ruptura dos pequenos vasos e á rapida diminuição da sensi-

bilidade retiniana.

Afim de mascarar o filamento e encobrir o brilho nocivo

das lampadas na illuminação directa, utilisa-se diversos c! spc-

sitivos: lampadas despolidas 011 esmaltadas, globos snais oa

menos espessos de vidro transparente ou translúcido desnohdo

«o todo ou em parte (a calota opalina é collocada ao alto ou,

o 
que é preferivel, em baixo), tulipas mais ou menos larga» ou

allongadas, inclinadas na horizontal, de modo d.verso, e cuja

corolla se abre para o alto ou para baixo, em 
"abat-jours 

va-

fiados, etc.

Concebe-se que o apparelhamento opalino dá tanta luz

quanto o faz o dispositivo transparente; é preferivel, porem, di-

viclil-o. Ao envez da. quantidade de luz emanada da pequena
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superfície incandescente do filamento, concentrada em feixes

deslumbrantes, é mais vantajoso que ella se irradie, uniforme,

pela superficie da ampola ou do globo, que no seu todo cer.stitue

a superficie luminosa.

Os dispositivos, ennumerados acima, são empregados a

bordo em certos compartimentos. Seria de grande proveito se

o applicassem, em todos os locaes.

O material lampadario, regulamentar na marinha fran-

ceza, data de 1914. Comprehende ,cinco modelos de appare-

lbos: 
"plafonier", 

lustre, candelabro, castiçal, lampada movei

e quatro modelos de lampadas — ovo simples, ovo ornado, tu-

lipa simples, tulipa ornada. O castiçal é munido de 
"abat-

jour" de tela. A lampada movei dos alojamentos pode srr

suspensa por annel, ou montada em supporte de photcphoro,

collocado á cabeceira do eixo.

As lampadas das baterias, quasi sempre fixas no teclo, são

rodeadas de campanulas de vidro envoltas por tela metiüica.

Esta tela é caiada afim de intensificar o brilho da luz.

A illuminação artificial a bordo dos navios de guerra re-

quer ser prodigalisada. Nos Estados Unidos esta importante

questão é tomada em alta consideração. Em Novembro de

1912, á 
"American 

Engineering Society" propoz como valor

mínimo de aclaramento no ponto de applicação da vista e de

accordo com ás exigencias do trabalho — 10, 20, 20 e 30 lux.

Para a leitura da escripta commum, admitte-se, em Trança,

que os maxímum de acuidade visual é attingido quando o aclara-

mento, na pagina, chega de 15 a 20 lux, o que nos parece um

pouco fraco.

A bordo dos navios de guerra, o estudo de cada caso par-

ticular de aclaramento material ou artificial, deveria ser feito

com o auxilio do luxmetro, afim de evitar defeitos possiveis,

por escassez, ou excesso. Esta particular exigencia parece ser
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attribuida á exposição da vista, no convez, á luz solar, especial-
niente intensa no mar, em contraste com a obscuridade relativa
dos locaes interiores.

Do ponte ele vista pratico, a installaçâo de uma illumiriaeão
electrica racional em navio de guerra, tropeça em diíficuldades
provenientes da pouca altura dos tectos.

Em terra admitte-se que o angulo, feito pelos raios lumi-
nosos com o eixo da visão, deve ser, pelo menos, de 25 a 30
gráos, o eme não é sempre realisado com facilidade visto as latri-
padas suspensas se acharem a miude ao nivel da vista ordinária,
peorando as circumstancias quando não fixas na antipara, dis-
posição que precisa ser evitada por causa de perda notável da
rrradiação luminosa.

O alteamento das lâmpadas quasi impossível a borde., fa-
cilita a uniformisação da illuminação no plano horizontal, uni-
tormisação essa proporcional á altura do foco luminoso.

Nos locaes em que as cantoneiras são apparentes, as Iam-
padas devem oecupar posição saliente, livre de entraves, sòb
pena de diminuição do poder illuminativo.

Collocados desse modo no campo da visão esses focos de
•uz serão escolhidos, salvo indicações especiaes, com brilho in-
tnnseco baixo, para impedir o effeito do deslumbramento.

Os filamentos serão encobertos: numa illuminação bem
delineada nenhum ponto brilhante deverá attrahir a vista.

Torna-se preciso evitar os contrastes de sombra ê luz,
ainda mesmo em secções destinadas ao uso industrial. Deve-se
ter em vista que o maximum de sombras é determinado por
lâmpadas nuas sôb reflectores opacos. As sombras são para
a observação de objectos a três dimensões cujas faces, ine-
Rualmente aclaradas, são fáceis de distinguir.

Os tectos, para bem reflectir a luz, deverão ser pintados
de branco; as paredes terão nuances mais accentuadas:
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claras, determinam brilho intempestivo quanto aos objectos
próximos; muito assombreadas produzem desagradável con-
traste.

O numero de focos luminosos necessário para a illumi-
nação de um local e a quantidade de lumens a conceder a cada
foco, será calculada em funcção das necessidades, com auxilio
de formulas muito simples, contidas nos manuaes de illu-
minação que julgamos supérfluo aqui reproduzir.Em prin-
cipio, vale mais multiplicar o numero de lâmpadas que res-
tringil-o e augmentar a intensidade, pois ha meio de im-
pedir as sombras nos locaes do tecto baixo quasi á altura dos
olhos.

Se variará a intensidade e o modo da própria illuminação,
segundo se trate de um aposento, corredor, escriptorio, dis-
pensa ou paiol.

Nas zonas em que estão suspensas as maças, as lâmpadas
do tecto precisam ser postas em lamparina ou mascaradas por
véos moveis como sóe acontecer nas cabines dos trens de ferro,
de modo. a não perturbar o somno dos occupantes de beliches.

Requer vigiar tanto os abusos como as faltas de illumi-
nação. A tendência muito commum, quer nos locaes a ré,

quer nos de "vante, é de multiplicar subrepticiamenfe o numero
de lâmpadas. Perturbações oculares, psychicas, podem provir
de permanente abuso de illuminação, installada quasi sempre
sem nenhuma precaução. Uma vez cffectuada a primeira
installação electrica, após attento estudo das necessidades
iocaes, deveria ser rigorosamente interdicta a substituição de
lâmpadas, a não ser para substituir as queimadas ou por outros
modelos do mesmo typo, da mesma intensidade e da mesma
voltagem.

Os focos luminosos artificiaes em uso a bordo dos navios
de guerra não têem poder sufficiente para provocar, quanto ás
irradiações calorificas, accidentes comparáveis aos que cara-
cterisam a "insolação" provocada pelos raios solares. Num



HYGIÊNE NAVAL 107

"golpe 
de calôr", que geralmente occorre na casa das caldeiras,

a reverberação dos focos representa restricto papel.

A luz, em particular a do arco electrico, utilisada nos holo-

photes, é capaz, em certas condições, de provocar perturbações

analcgas ás acima descriptas quanto á 
"insolação". 

Podemos

nos reportar á verdadeira 
"insolação 

electrica" accasionada

por excesso de irradiação actinicas (ultra-violeta), e do 
"gol-

pe de luz electrica" attribuivel á acção sobremodo brutal deis

raios visíveis emanados de fóco artificial.

A 
"insolação ' 

electrica", caracterisada igualmente por

erythema, dôres, descamação e pigmentação consecutivas pos-

siveis, affectarão as partes descobertas do corpo expostas á

emissão exagerada dos raios ultra-violetas. O erythema cau-

sado pela luz de poderosos refractores foi bem estudado por

Frat (1). a proposito de um caso observado em um mecânico

a bordo do torpedeiro Japon.

Accidentes similares poderão ser produzidos nos navios,

pela irradiação do forno electrico (systema Chopin), regula-

mentar a bordo para a analyse do carvão. A luz do maçarico

oxydrico, a do arco voltaico empregado na solda autogenica,

podem igualmente determinar erythemas e a'conjunctivite.

A 
"insolação 

electrica" é classicamente provada por im-

prudencias commettidas na manobra de holophotes. Estes, são

apparelhos cylindricos, providos de poderosa lampada de arco

e de reflector, espelho concavo.

Na parte superior do cylindro ha um orifício que permitte

vêr o arco atravez de vidros coloridos protectores da vista.

Ainda na parte superior do apparelho labora uma placa mo-

vel, em ranhura, permittindo a introducção da mão para regu-

iar o afastamento dos carvões. E' prescripto, pelo regulamento,

ao operador munir-se de lunetas protectoras, isso antes de

(1) 
"Archivos 

de Medicina Naval", 1899.
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movimentar a chapa. Caso o operador não cumpra o prescri-

pto, accidentes graves podem sobrevir quanto á visão.

Além da conjunctivite produzida pela 
"insolação 

electri-

ca", comprova-se as desordens descriptas a proposito da inso-

lação do astro rei. Rochard e Rodet assignalam, neste caso

particular, a percepção mais ou menos prolongada de extensos

círculos irisados de todas as cores do arco iris. A atrophia

da pupilla é possível, quiç.á a cegueira.

A hemeralopia (amblyopia nocturna) pôde ser também

observada sob a acção prolongada do fóco de luz artificial. Os

operários que trabalham o vidro ou manobram nos altos fornos

são susceptíveis de taes accidentes.

Essas diversas perturbações acham-se em relação com o

ef feito de deslumbramento, phenomeno bem estudado por Cald-

v/ell (1). A prophylaxia dos accidentes occasionados pela

luz artificial, faz-se com o uso de lunetas apropriadas. Na

marinha franceza são regulamentares os vidros azues escuros.

Em frente ao forno electrico, ora adoptado na nossa marinha,

é aconselhável o uso de vidros de coloração verde carregado,

de 4 milímetros de espessura, escolhidos, depois de examina-

dos, na gamma da côr apropriada. Usa-síe, também, a mas-

cara e o capacete empregados nas officinas de fabrico do aço,

ficando-se, assim, ao abrigo das perturbações oculares e das

lesões cutaneas provocadas pela luz em excesso.

Augusto Viniiaes.

(1) Caldwell — " 
L'éblouissement. Sa relation avec la conser-

vation de la vue". (Transaction of lhe illuminating Engiiiccring So-

ciety), vol. XVIII, n. 6Julho de 1923, pag. 543.
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A acção do «Lützow» dúrante o encontro

pelo

Capitão de corveta PASCHEN, director de tiro a bordo

do «Lützow» — «Marine Rundchau»

A sorte que coube á capitania do almirante von Hipper,

no decorrer da batalha da Jutlandia, poucos a conhecem. Du-

rante tres horas consecutivas esse glorioso, porem malfadado

navio, occupou a testa de linha da frota allemã e, de conserva

com o 
"Derfflinger" 

e o 
"Seidlitz", 

supportou o principal irn-

peto do ataque adverso.

Teria sido possível manter a nado o navio? Tal pergunta

me acóde a miude ao espirito. Na jornada do Skegerrak

?.chava-me a bordo do 
"Lützow"; 

esse facto representa para

mim a culminancia da minha carreira naval. O navio e a sua

guarnição se irmanam nas minhas recordações de enthusiastico

e intenso agir em prol da nave querida.

Desenvolvi todo o meu enthusiasmo, experiencia e pouco

saber, no periodo de organisação e preparo para o combate do

navio. Eis porque não quiz que transcorresse o décimo anni-

versario do dia da batalha sem dedicar saudosa lembrança ao

navio e á sua intrépida e abnegada guarnição.

Embora estivesse prompto a navegar em Agosto de 1915,

o 
"Lützow", 

devido a importante avaria nas turbinas, isso nas

experiências de velocidade, só em fins de Março de 1916
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alinhou-se entre os congeneres da divisão de cruzadores de

batalha.

Em consequencia da lufa-lufa inherente ao tempo de

guerra foram limitados os exercícios de tiro e, ainda, èffe-

ctuados com precipitação, o que não impediu que preenchessem

de tal fôrma os seus fins a contentar o mais exigente em tal

mister.

Até 25 de Abril, os nossos canhões não hostilizaram o

inimigo com um só tiro com carga de guerra. Isso não nos

inquietou, pois, então, como hoje, estavamos persuadidos de

que, sob o ponto de vista ballistico póde-se organizar um navio

sem ser mister effectuar tiros reaes, não passando os exercícios

de tiro ao alvo de meros ensaios.

Com bons meiog de instrucção, officiaes e artilheiros,

podem delinear problemas muito mais difficeis dos que venham

a surgir nos exercícios de fogo em que, a maioria das vezes, o

navio permanece quieto, não correspondendo os alvos figu-

rados aos reaes de combate. D'ahi se pôde facilmente inferir

que, tanto officiaes como artilheiros, no referente ao ponto de

vista ballistico, achavam-se sufficientemente adestrados.

Em 24 de Abril, o 
"Seydlitz", 

quando actuava em aguas

da costa ingleza, esbarrou em uma mina, o que fez com que o

almirante von Hipper passasse o seu pavilhão para o 
"Liit-

zow", desapparecendo assim as ultimas duvidas no tocante á

efficiencia da sua artilheria em exercício de tiro real, verifi-

cado pouco antes da batalha. N'esse exercício evidenciou-se a

inefficaria do novo apparelho em que se depositavam faguei-

ras esperanças. A causa provinha de uma nonada que não

poude, em tempo, ser corrigido para o combate.

Em consequencia do accidente da mina, o 
"Lützow", 

com

orgulho da sua guarnição, occupou, na jornada da Jutlandia, a

testa de linha de navios veteranos de sobra trenados em

combate.
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Das incidências da batalha só aggregarei, como comple-

inento do já conhecido, as minhas observações pessoaes refe-

rentes, 
principalmente, á sorte do 

"Lützow, 
accrescendo-lhes

.algumas considerações oriundas da minha experiencia.

A's 5 horas, ao avistar importantes forças inimigas, con-

segui distinguir, com segurança, alguns couraçados á sombra

dos cruzadores de batalha, em distancia nunca superior a 26

Hlometros, mui bôa prova das excellentes condições de visibi-

Hdade 
que, no inicio do combate, reinavam das bandas de Oeste.

Quando os cruzadores de batalha governaram ao rumo

Sul, os couraçados não lhes imitaram a manobra; proseguiram

3o Norte, o que os levou a 10 milhas além dos referidos cruza-

dores, o que fez com que, desde logo, não comparticipassem da

batalha.

O almirante Beatty foi, na Inglaterra, alvo de acerrimas

criticas 
por não ter, no momento opportuno, se aproveitado da

Quinta esquadra dos navios de linha. Foram ou não justas

essas criticas não nos cabe ora apreciar.

Aos 240 hectometros já tinhamos obtido boas medidas com

os nossos telémetros, parecendo uma eternidade os vinte mi-

nutos transcorridos até que lográssemos estar a 190 hectome-

tros, nossa distancia de tiro, sendo, ainda assim, mistér esperar

c "Seydlitz" 
cuja artilheria era de menor alcance.

O inimigo demorava a 57.°. Velocidade approximada, 26

milhas; rumo, 110°. D'ahi resultava uma velocidade de appro-

xitnação de quatro hectometros por minuto.

A's 5h e 48m, a 167 hectometros de distancia, isso de

°ccordo com as nossas medições, disparamos a primeira salva

Partida das torres A e B. Durante toda a acção, o 
"Lützow"

empregou o fogo de salvas de torres, disparando alternativa-

n'ente as de vante e as de ré. E' um.methodo de tiro mere-

eedor de todos os elogios.
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As duas peças de cada torre trabalhavam como se fossem

uma; carregavam ao mesmo tempo, sendo dirigidas por um só

homem. Após a carga reinava silencio na torre. A fumaça

dos disparos concentrava-se em uma das extremidades do na-

vio. Nas mais desfavoráveis condições havia sempre um

posto de observação.

Só uma vez disparei salva completa com as quatro torres;

o resultado não correspondeu á minha espectativa. Os pro-

jectis cahiram aquém do objectivo, cobrindo o todo do alvo com

alterosa cortina d'agua. Duração da trajectoria, 22 segundos.

Queda do projectil 
-— 12/16, á esquerda, pela prôa. 

"Salva!"

— Um disparo das C e D — 
Queda 

— cintado e largo — Oito

inenos. 
"Salva!" — Larga — oito menos. 

"Salva!" 
Alvo!

Um projectil no convez! Suspirei satisfeito; proseguimos.

Após oito minutos logramos o nosso objectivo. E quanto aos

telémetros? Curtos em 16 hectometros. No referente ás

differenças de distancias não pude radicar a causa.

Ao inimigo succedeu exactamente o mesmo: rompeu o fogo

a 167 hectometros, com igual resultado. Necessitou, porém,

de muito tempo para central-o.

Depois de 9 minutos o 
"Lion" 

conseguiu o seu fim. Com

surpresa nossa o impacto, avante, foi de pouca importancia,

mal o percebemos. Note-se que os dois navios da testa do

inimigo, o 
"Lion" 

e o 
"Princess 

Royal", concentravam os

fogos no 
"Lützow".

O nosso fogo continuava em boas condições: de pancada,

notamos brusca mudança de rumo do adversario; carregar

quatro quartas a BE.

A's 5h 52m observamos, no navio adverso, novo e terceiro

impacto. Rubra chamma na terceira torre; uma grande peça

t- meia cobertura da torre, voaram. Depois de largo intervallo

o fogo, de uma das torres da capitanea inimiga, cessou. Mais
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tarde se soube que o chefe da respectiva torre, antes de mor-

rer, mandou fechar o paiol de munições, salvando assim o

"Lion" 
e o seu Almirante.

Quanto a mim, acredito que as surprehendentes explosões

e immediatas voaduras dos navios inglezes foram devidas a in-

cendios nas polvoras, incêndios esses que se transformaram em

explosões. Entre nós taes accidfentes nunca passaram de sim-

pies incêndios de polvoras, mortaes para os que se achavam

nas torres, mas não de effeitos fataes para o navio. Contra

as hypotheses das explosões de granadas, para explical-as,

falam por mim diversas circumstancias.

Dez minutos depois de romper o fogo., o 
"Lion" 

virou

bruscamente até que o vimos, de enfiada, pela pôpa, forçando,

assim, o 
"Princess 

Royal" a deixar o seu logar.

Em 31 salvas consegui contar seis impactos feitos ao

inimigo. Por nossa parte recebemos tres, desiguaes; um, ex-

plodiu entre as barbetas das torres A e B, destruindo o posto

de soccorro de vante.

A brusca sahida da linha do 
"Lion", 

a qual claramente

observamos, não consta das informações dos inglezes. Erro-

neamente a explicam como tendo sido mudança de rumo de

toda a linha. A isso contesta o facto, corroborado pela pho-

tographia do 
"The 

Tighting ai Jutland", de que o 
"Queen

Mary" foi o segundo navio de linha que vôou. E' certo que o
"Lion" 

retomou, mais tarde a direcção da linha; não posso,

porém, precisar quando isso se deu.

A's 6h e 8m visamos o 
"Princess 

Royal". O adversario

amiudava as mudanças de rumo; isso, unido á fumaça densa e

á visibilidade decrescente, difficultava seguir-lhe os movi-

mentos.

A distancia oscillava entre 130 a 50, voltou depois para

190, descendo novamente a 150 hectometros. A barlavento,
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algo em avanço dos navios inglezes despertou-nos a attenção,

surgindo afinal um destroyer soltando pelas chaminés espessos

e negros novelos de fumaça no intuito de nos tapar o alvo.

Outro era, porém, o estratagema do inimigo. O seu fim

visava collocar-se em posição do firing director, pois não dei-

>:amos de lhe divisar o posto de direcção do tiro situado a

meio mastro. Afinal, o almirante Beatty aclarou a manobra:

a de precaver-se contra os submarinos. A medida em questão

perturbou tanto aos nossos como aos artilheiros inglezes.

N'este ínterim, não fomos tocados, ao passo que o nosso

fogo continuava em bôas condições, effectuando freqüentes

impactos.

No reduzido campo do meu excellente binoculo, vi saltar

o 
"Queen 

Mary". Seguiu-se, depois, violento ataque, entre

as duas linhas, de rápidos destroyers, dando ensanchas ao sub-

director de artilheria, de, por sua vez, entrar em funcções.

Quanto a mim, tinha quasi sempre o alvo encoberto. Pouco

depois o 
"Lion" 

voltou a guiar a linha. Tomamol-o, de novo,

para alvo pois sempre miramos o navio testa.

Os inglezes proclamam que o nosso fogo foi sempre, ao

começar, rápido e preciso; depressa, porém, decahia em exacti-

dão, tornando-se desordenado, ao passo que o seu, se bem que

lento e dispersivo no inicio, firmava-se depois, proseguindo

com regularidade e exactidão.

Quer o 
"Lion", 

quer o 
"Princess 

Royal", não registraram

um só impacto, isso das 6h e 2m ás 7" e 23m; em total, só por

Ires vezes, no espaço de uma hora e trinta e cinco minutos,

attingiram o alvo.

De accordo com os proprios dados depois fornecidos pelo

adversario, no decorrer d'aquelle tempo, os dous navios inimi-

gos receberam, em conjunto, pelo menos 12 impactos.



BATALHA DA JUÍXANDIA 115

A causa de não ter o nosso fogo produzido sempre iden-

tico resultado ao obtido nos primeiros quarenta minutos, pro-
veio da crescente perturbação devida á fumaça que difficultava

a visibilidade. Esta, tornou-se depois tão má que eu, a bordo

do 
"Lützovv", 

no curto intervallo comprehendido das oito ás

nove horas, não consegui lobrigar um só navio inglez, com

excepção do Invincible' que não tardou em ser destruído.

Por nossa parte, permanecemos, ao contrario, sempre no

mais intenso do fogo do adversario que nos podia ver por

completo visto estar o céo relativamente claro para as bandas

do occidente.

Não condizemos com Punt no seu artigo — "A 
superio-

ridade da artilheria naval allemã na guerra mundial" — 
pagi-

nas 213 e 214, quanto á esta phase, insuficientemente esclare-

cicfa, do combate, d'2 que os inglezes pretendem deduzir a sua

superioridade de tiro.

A frota allemã navegava, então, de modo a se tornar amplo

alvo, incapacitada, de disparar um só tiro! O almirante Scheer

com habilidade extraordinaria, tirou-a d'essa compromette-

dora situação.

Volvamos, porém, aos acontecimentos. Ao observar o as-

pecto da batalha, quando em principio, tinha-se dupla sensa-

ção de admiração e, também, de tranquillidade. Dous disparos

de pouco alcance do inimigo, os projectis, depois de ricochetar,

passaram, zumbindo, por nossas cabeças: eram dous grandes e

brancos projectis que, pela cor, reconheci como sendo com-

mon shell. Polvora preta! A esta polvora corresponde, em ge-

ral, o effeito dos projectis inglezes: devido á potência dos seus

grandes calibres, o effeito produzido resume-se em forte tre-

pidação e rombo sem despedaçamento, furo limpo. Tudo se

cifra n'isso, pois o resultado da carga explosiva era, de certo

modo, inoffensivo. Occasião houve em que o posto director
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do tiro ficou impregnado do cheiro característico e de ha muito

conhecido da polvora preta: entreolhamo-nos, sorrindo...

Recebemos, também, granadas de ruptura; nenhuma per-

furante com carga bastante. As primeiras só produziram

effeitos superficiaes.

A acção dos nossos projectis, era, por completo, efficaz.

Cada impacto produzia effeito destruidor. Um guarda-

marinha, dos nove homens sobreviventes do 
"Queen 

Mary",

quando, depois, no pateo do quartel de Wilhelmshaven. synthe-

tisava, em phrase incisiva o resultado causado pelos nossos

projectis 
— "Every 

12" shell blew up a quarter of the ship"

— "Um 
quarto do navio voava a cada acêrto de projectil de 12

pollegadas".

Quanto tempo e trabalho não foi mister á Secção de Arti-

lheria da Marinha e ao velho von Krupp para fabricar tal pro-

jectil e a respectiva espoleta".

Recordo-me que nas primeiras horas do combate não dis-

paramos granadas perfurantes mas só as de ruptura, seguindo

assim as instrucções que pessoas competentes nos repetiram

pouco antes da acção. Si não fôra o recuo, a tempo, do
'"Lion" 

no inicio da batalha, esse cruzador de batalha e o seu

almirante não teriam sobrevivido ao effeito destruidor dos

nossos projectis. Merece ser aqui consignado que um d'esses

projectis, tendo percurtido em angulo agudo, uma das torres do

navio-almirante inimigo, não se despedaçou, embora tivesse

detonado.

São muito incommodas as massas d'agua que se esborôain

de encontro ao navio, solevadas pelos projectis do inimigo ao

cahirem a barlavento, proximo ao costado.

Os nossos periscopios de direcção atravessavam o tecto

encouraçado da torre por uma abertura de 30 centimetros afim

de dar-lhe bastante movimento. A estanquedade se consegue
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por meio de uma arandela de lôna chumbada na perepheria,

para adaptal-a ao tecto da estação de direcção de tiro. Essa

arandela, ao oscillar em consequencia da explosão da própria

artilheria, tapava as imagens. Fomos forçados p. cortal-a, ga-

nhando, d'esse modo, em claridade a estação, embora tornasse

o ambiente bastante humido.

O marinheiro Hartmann, que cortou a arandela, perma-
neceu, deitado, em cima da cobertura da torre, durante toda a

batalha, afim de enxugar continuamente os vidros do preris-
copio, limpando-os, também, dos residuos da polvora.

Ficamos molhados até aos ossos, pouco depois faltou estôpa

para fornecer ao bravo Hartmann. O encharcamento das

objectivas dos binoculos, em alguns intervallos tornava im-

praticavel o emprego de direcção. Era mister, com urgência,

remediar tal estado de cousas.

Surgiu-nos pela prôa a Grande Frota. Os cruzadores de

batalha do inimigo governaram logo em rumo contrario: cinco

minutos depois seguimos, também, o mesmo rumo. Com esta

manobra a distancia augmentou muito, demorando os cruza-

dores inglezes quatro quartas pela prôa, mantendo-se nos limi-

tes do alcance de tiro. Quanto a nós, ás 7h, diminuímos a an- 
1

dadura para 18 milhas. Só occasionalmente o fogo poude ser

sustentado, pois diminuía, cada vez mais, a visibilidade.

O almirante Beatty só incurtou a distancia quando se

scientificou achar-se próxima a Grand'e Frota. A's 7h e 41m,

concentrou-nos intenso fogo, fazendo quatro impactos em pouco

tempo. Dous projectis de 15 centímetros penetraram, pela

parte superior, na grande casamata, destruindo as duas estações

de telegraphia sem fios e causando importantes baixas no

pessoal. Depois, outra granada explodiu á meia nau, entre as

duas cobertas, sem avariar seriamente o convez encouraçado.

A' coberta sotoposta, porém, faltaram os fuzíveis, ficando sub-
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•mersa em fumaça.O serviço de direcção de tiro ficou interrom-

pido, mas restabelecido pouco depois.

O fumo da nossa artilheria tapava-nos a visão; por algum

tempo fui forçado a entregar a direcção do fogo ao posto de ré.

Houve occasião em que o inimigo alcançou a supremacia:

presenti de que algo se preparava.

Então succedeu um quê de inesperado. Vindo de BB para

BE, penetrou no campo do meu periscopio um navio de grandes

.dimensões e assaz proximo. A' primeira vista reconheci nelle

um dos antigos cruzadores encouraçados inglezes e, nessa im-

pressão, dei as ordens convenientes. Alguém me segurou pelo

braço — "Não 
dispare! E' o 

"Roctock"! 
Diviso-lhe, porém,

torres no castello e superstructuras.. — "Combate 
lento!

"Cruzador 
encouraçado. Quatro chaminés". — "A 

BB, 30!"

— "Distancia, 
75 hectometros!" — "Salva!" — Cinco salvas

rapidas e consecutivas partem de nossos canhões, das quaes,

tres acertaram no alvo, repetindo-se, então, o quadro já conhe-

cido quanto aos cruzadores de batalha, de vôar um delles ante

os olhares das duas esquadras pois a frota ingleza tinha então

á vista o 
"Defence", 

si bem que, para nós, permanecia e con-

tinuou invisível.

Nas aguas do 
"Defence" 

vinha outro navio que deixamos

para as unidades que nos seguiam, pois os cruzadores de bata-

lha adversos absorviam, por completo, a nossa attenção. Esta-

vam pela alheta, a BB, visto termos mudado de rumo á Este, a

130 hectometros: mal os podíamos reconhecer.

Reproduziu-se o que se déra anteriormente: o fumo da

t nossa artilheria cobria, de todo, o alvo, o que me obrigou a

entregar, de novo, a direcção ao posto de ré.

Eis senão quando, de chofre, nos cahiu em cima tremenda

saraivada de projectis, vinda de ré, a BB, e de vante, também,

a BB. Exceptuando o rubro esplendor dos disparos, nada se

- via, nem mesmo o vulto de um navio.
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As nossas torres apontavam pela alheta a BB e dispara-

vam, o melhor que podiam, contra os nossos predilectos, os

cruzadores de batalha do almirante Beatty.

Um projectil atravessou o convez, proximo á chaminé de

vante, penetrou na casamata e explodiu ante a ré da torre B,

provocando incêndio de certa importancia e arrancando as

duas portas encouraçadas que communicavam a casamata com

o castello.

A explosão deu-se sob a torre de commando, produzindo

nesta avarias de pouca monta, o mesmo se dando com as casa-

matas de vante, situadas nas cercanias.

Um projectil, vindo de prôa, percurtiu o canhão da direita

da torre A, arrancou-lhe grande troço da bocca, continuou na

obliqua indo de encontro á antepara lateral da direita da torre

B. O projectil despedaçou-se; a chapa porém, de 250 mili-

metros, foi perfurada e os estilhaços, delia arrancados, espa-

lharam-se pela torre. O mecanismo de carga do canhão da

direita ficou completamente inutilizado: outros estilhaços mata-

ram tres serventes, e os cartuchos, que se achavam no ascensôr,

incendiaram-se. Morreu o commandante da torre e o arti-

lheiro ficou desacordado. Apagou-se a luz; saltaram os fuzi-

veis das correntes de força e luz; as bombas esvaziaram-se; a

torre encheu-se de fumo, ficando alagada em glycerina; o

canhão da esquerda, porém, ficou intacto.

O chefe de peça, o artilheiro Klapp, um dos melhores da

classe que hei conhecido, auxiliado pelo mecânico Arnold, con-

seguiu, em meia hora, preparar a funccionar o canhão da

esquerda. As bombas foram, de novo, cheias com agua sal-

gada, tirada da tubulação de contra-incendios.

Os fatídicos e rubros resplendores da amura de BB pro-

cediam da terceira 
"esquadra 

britannica de cruzadores de bata-

lha que, á testa do grosso do inimigo, governava á sombra dos
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disparos de artilheria e, sem ser vista, collocara-se á distancia

efficaz de tiro.

E' indubitavel que o golpe mortal delia recebemos nesse

critico momento, se bem que os seus effeitos só se manifesta-

ram depois.

Todo navio tem o seu ponto fraco; o nosso calcanhar

dAchilles estava na carnara dos torpedos, situada avante da

torre A. Devido á falta de espaço supprimiram-lhe, infeliz-

mente, a antepara contra torpedos, valiosissima protecção aos

tiros submarinos, que dava aos navios allemães grande vanta-

gem em referencia aos similares extrangeiros. Por isso, dois

projectis, de grosso calibre, penetraram abaixo da cintura cou-

raçada, produzindo effeitos explosivos efficazes_, ficando logo

inundada toda a parte do navio situada avante da torre A.

Duplo e tremendo choque abalou todo o navio; não houve

mais tranquillidade em o nosso posto de direcção de artilheria.

Fui violentamente impellido, batendo com a cabeça de encontro

a antepara couraçada, isso, quando me occupava em limpar e

alçar o indicador de espera meio mergulhado n'agua.

Da torre A avizaram-me estar avariado o canhão da di-

reita, penetrando a agua no paiol da polvora. O espaço inte-

rior da barbeta communicava com a camara de torpedos por

pequena escotilha que servia de sahida de escape, escotilha essa

situada no convez couraçado; tal abertura foi destruida pela

tremenda explosão.

Quando se acertou por onde penetrava a agua, já foi

tarde; a abertura estava submersa, em logar estreito, de diffi-

cil accesso.

Rumamos ao Sul; atravez da opacidade da atmosphera e

a quatro quartas por BB, surgiu, proximo, um cruzador de

batalha adverso, typo 
"Invincible". 

Rejubilei; tinha afinal

bem a vista um d'aquelles molestos hospedes e, com rapidez do
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raio, dei opportunas ordens. Eis senão quando objecto escuro

interpoz-se entre o meu periscopio e o inimigo! Era a extre-

midade do passadiço do Almirante que intercalava um sector

morto de 10 gráos na zona de observação do meu periscopio...
— "Qual 

é a distancia do posto de ré ao navio inimigo?" —

"Cem 
hectometros" — "Dirija 

o posto de ré" —. O tenente

Bonde cumpre, o melhor possível,, a ordem dada. Com im-

mensa alegria de todos a bordo, quinze segundos depois, troa-

ram as nossas torres, com excepção da B. Atravez do meu

phone de cabeça escuto tudo o que diz Bonde no seu posto.

Volto a observar o inimigo. — "Largo!" — "Quatro,

menos" — "Salva!" — Ouve-se o zumbido do relogio indi-

cador de cahidas; por entre as columnas d'agua que circundam

o navio adverso, apparecem formosas e inconfundíveis cham-

mas, de côr vermelho-escura, signal característico de se ter

acertado no alvo. Semelhante indicação permanece indelevel-

mente gravada na imaginação de quem a viu uma vez.

Poucos segundos transcorreram até que o avermelhado

resplendor elevou-se de todos os lados, voando pelos ares o

navio. Era o 
"Invincible"! 

O 
"Invincible" 

vencido!

O 
"Derfflinger" 

collaborou também no canhonheio. Não

quizera arrebatar os louros ao meu querido collega d'aquelle

navio. Para fazer, porém, a devida justiça ao bravo e calmo

capitão-tenente Bonde, mister se torna avançar que ao 
"Lüt-

zow" cabe o êxito. O zumbido do relogio.. as salvas centraes

e as chammas rubras, tudo reunido, torna inconfundivel o

nosso feito. As menores minúcias, tenho-as bem presentes, 110

espirito como se accorressem n'este momento.

Com o que fica dito, terminou o nosso papel de navio-

chefe. A's 8h e 43m subiu o 
"Lützow" 

da linha afim de mo-

clerar a marcha visto ser de importancia o veio d'agua na bo-

checha da amura de BB, á prôa.



122 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA

Quatro dos nossos destroyers levantaram espessa cortina
de fumaça para nos occultar das vistas do inimigo. Ficamos
assim afastados do intenso fogo.

Descanço quando em combate! Depois de três horas e
meia de interrupta lucta, abandono, pela primeira vez, o meu
posto.

O Almirante e o seu estado maior, seguem em busca de
outro navio menos castigado pelo projectis adversos. Affavel
e carinhoso, como sempre, despede-se, com benevolas palavras
de reconhecimento, dos que ficam. Ao passar-se para um des-
troyer atracado ao nosso costado de BB, desfilam por BE,
quatro cruzadores de batalha.

Embora me faltando tempo para detida observação, con-
tei-os com satisfação: quatro! O "Derfflinger" e o "Seyd-

litz" calavam algo mais do que ele costume; pareceu-me, porém,
que tudo a seu bordo corria bem.

Voltei a minha attenção para o nosso convez, mudado e
em completo desalinho. Das torres de vante, a B permanecia
orientada pelo travez de BB e, de todas as suas aberturas,
sahia fumaça. Si me afigurou estar afastada do plano longi-
tudinal elo navio; portanto alguma cousa de anormal lhe succe-
dera. Até então, do seu interior nenhuma communicação se
me fizera; neste ínterim, chega-me elo posto central desagra-
davel nova: "B não responde".

Recomeçou o baile. Por BB, rubros resplendores rom-
pem a escuridão. De um salto, volto ao meu posto. — "A

100 hectometros, em direcção aos disparos!" ¦— "Salva!" —
Nenhum tiro troou! Era impossível, aos apontadores, mirar.
Si ao menos tivéssemos o firing director!

Três ou dous projectis percurtiram o navio. Um d'elles
explodiu no convez, próximo ás torres C e D, causando gran-
des perdas no posto de soccorro de ré; o pessoal sanitário ficou
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alli desfalcado com a morte e ferimentos de médicos e en-
fermeiros.

O mesmo projectil cortou o cabo que conduzia a energia
electrica á torre D, o qual, nesse logar, por excepção e em
curto trajccto, estendia-se no convez encouraçado. Isso for-
çou, a guarnição daquella torre a manobrar a mão, o que, pra-
ticamente, representa total inutilisação para uma torre de 30,5
centimetros.

Ainda o mesmo projectil dilacerou o convez encouraçado
sem causar damno ao paiol de pólvora, situada por baixo.

Providencialmente, o inimigo nos perdeu de vista: toda
a frota adversa nos passou pela frente sem nos alvejar mais.
Isso nos deu azo a nos dedicarmos ao amanho do navio que
bem precisava de cuidados! Antes de tudo, attendemos a
torre B. Vários mortos jaziam em pequeno espaço do convez
próximo aquella torre. Entre estes poderia haver alguns sobre-
viventes. Nesíie Ínterim, com surpresa, communicaram-me,
da referida torre, estar, o canhão da esquerda, prompto a fazer
fogo. Observo-o e noto que, effectivamente. se move!

Ao canhão da direita da torre A falta-lhe na bolada supe-
nor um pedaço de um metro quadrado de superficie. A bocca
pendia-lhe por se ter partido o machinismo de pontaria em
altura.

Para o que desse e viesse durante a noite, contava com
quatro canhões de grosso calibre, e da artilheria media, com
tres de 14, dos quaes um só, a BE. Dos oito holophotes, um,
estava inutilizado: o de ré a BB; no momento, as communica-
Çoes internas achavam-se interrompidas. Em vista disso, tor-
liava-se preciso estabelecer uma corrente de communicações
com os serventes da artilheria. Os electricistas oecupavam-se
cm reparar o cabo da torre D. Do estado da artilheria, prestei
contas ao commandante que, sereno e confiante, encarava a
grave situação.
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O navio afocinhara bastante: todas as divisões de prôa

estavam alagadas, excto pequeno compartimento destinado á

distribuição da electricidade, compartimento esse situado no

convez da plataforma alta e cuja porta ficou travada, pois se

fechara violentamente pelo tremendo estremecimento do navio,

provocado pelas percussões e explosões das granadas inimigas.

N'esse estreito recanto ficaram encerrados vários homens

já semi-asphyxiados pela falta de ar. Impossível era soccor-

rel-os. Affligia-me por me sentir impotente para salvar esses

bravos marinheiros. Para cumulo de desditas, communi-

cam-me da torre D ter-se abandonado o paiol de munições, isso

depois de se haver estivado, na torre, as munições que ella

podia comportar. Os paioes da torre B faziam também agua;

o pessoal, porém, podia permanecer n'elles.

Para o esgotamento, o 
"Lützow" 

dividia-se em tres se-

cções: a de ré, a de meia nau e a de vante, possuindo, cada uma

d'ellas, tubulação e grupo de bombas independentes.

O grupo de bombas de vante achava-se, precisamente, no

veio d'agua principal; de modo que só se podia esgotar esta

secção, deixando a agua correr para a secção de meia nau. Os

volantes, porém, para o manejo das valvulas correspondentes,

segundo me informaram, ficaram debaixo d'agua quando o

navio, ainda testa de fila, navegava a toda a força; eis porque

não era possivel utilisal-os. A este conjuncto de circumstan-

cias desfavoráveis se deve buscar a causa do sossôbro do navio.

Foi distribuído o serviço da noite. Quanto a mim acre-

ditava que, durante as longas horas nocturnas, seriam os inevi-

tavelmente atacados.

Quando escureceu de todo, o official observador desceu

do mastro. Durante o combate occupára o melhor ponto de

observação de tudo quanto se passara de perto e de longe.

Muito, portanto, teria que contar. Circumdava-lhe a cabeça a
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cinta do kepi pois a capa e o forro levara-os um estilhaço de

granada. Inquiriu-me qual a situação do navio, ao que só lhe

contestei: — "Oxalá 
não topemos com algum destroyer inimigo

durante a noite! O que amanhã succederá, só Deus sabe!"

Ante as insistentes solicitações do immediato, diminuiu-se

a velocidade: embora as voltas das helices fossem para sete

milhas, o navio mal avançava cinco em consequencia do dema-

siado calado.

O castello de prõa estava quasi mergulhado; varria-o, de

quando em vez, a vaga que, cahindo, em espadana no convéz,

confundia, em dança macabra, cadaveres, utensílios e ferra-

gens, estas soltas pela metralha.

Aos officiaes e marinheiros, que mal se mantinham em pé

de cansaço, a noite parecia interminável. O que nos estará

reservado 
para amanhã? era o que todos, naturalmente, se

perguntavam.

Perderamos de vista as duas frotas que, velozes, singra-

vam ao Sul. Por volta da meia noite, via-se brilhar, muito ao

longe, naquelle ponto do quadrante, a luz dos holophotes e 9

reverberar dos disparos da artilheria.

Na opinião de todos a bordo, a batalha, ao clarear do dia,

proseguiria, quiçá, mais violenta. O que faríamos nesse caso?

Tinha 
gana de perguntar ao immediato se a agua entrada se

conservava no mesmo nivel; elle, porém, não abandonava o

seu posto e, nem eu, o meu, no convez.

Tive sempre confiança no navio e só a perdi quando, ás

duas da madrugada, o commandante reuniu, na camara, em con-

selho, os officiaes mais antigos. Foi, então, que o immediato

communicou que, a bordo, penetrara 
cerca de 7.000 toneladas

d'agua e que, na sua opinião, o navio só poderia fluctuar até ás

8 da manhã.

Pobre e querido navio! Era fatal a previsão do imme-

diato... a prõa afocinhára mais de dous metros; a agua pe-
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netrava, em cachão. na bateria atravez das portas escancaradas

e travadas e, pelo despedaçado convez, cahia, aos borbotões, no

interior. O calado, á prôa, chegava a 17 metros.

O commandante que até então governára o navio ao rumo

onde vira pela ultima vez a frota, desistiu do intento afim de

não sacrificar esterilmente as muitas vidas que no sossôbro,

seriam arrastadas ao fundo do mar.

Em ultimo remedio, experimentou-se navegar, tocando

atraz: a tentativa, porém, fracassou, pois o navio não podia

governar contra vento e mar grosso.

Pouco antes das tres da madrugada deu-se ordem de —

''Todos 
a ré"!, avisando-se, ao mesmo tempo, aos destroyers

que nos seguiam para atracarem a sotavento.

Nesse meio tempo, com outros officiaes e alguns mari-

nheiros, percorri o navio em busca de feridos e adormecidos.

Na officina de artilheria deparei com um bravo dormindo a

somno solto em um dos bancos de trabalho.

O quadro que apresentava a bateria de 15 centímetros era

sobremodo desolador: alli soffreramos as mais severas per-

das de pessoal. A torre B, achava-se mergulhada em trevas

para que se pudesse lobrigar algo no interior; não penetramos

nella, mesmo porque só lá estavam os mortos. Pelos sobrevi-

ventes dalli, antes retirados, soube com satisfação, que o in-

cendio dos cartuchos collocados no ascensôr havia sido pu-

ramente local.

A bordo do 
"Lützow" 

foram tomadas medidas mui effi-

cazes afim de evitar a propagação de incêndios na polvora.

O Capitão-Tenente Fischer foi victima de um incenlio,

porem local. Na torre commandada por aquelle bravo e in-

ditoso official salvaram-se artilheiros que estavam proximos, se

bem com queimaduras e semi-asphyxiados.
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O trasbordo da guarnição fez-se na melhor ordem: pri-

meiros, todos os feridos; depois o resto, sempre com toda a

calma.

Nas primeiras brumas da manhã, ao afastarmo-nos a bordo

do destroyer, vimos o navio na seguinte disposição: a torre A

estava mergulhada. A agua, rezvez com as escotilhas do

convez. O cadaste, elevado dous metros mais que de costume,

mostrava a porta do leme carregada toda a BB, deixando vêr

os machos e femeas das bisagras.

O destroyer em que eu navegava, disparou um torpedo

que deu em cheio a meia nau, fazendo o navio bandear a BE.

Mais uma ou duas horas bastariam para que o garboso e po-

tente "Lützow", 
ferido de morte, se submergisse de tcdo.

Os navios britannicos que, ás 6h da manhã, cruzaram

áquella zona do mar do Norte, nada divizaram na superfície

das aguas.

Depois, em ponto afastado, sustentamos, com outros des-

troyers inimigos, rápido e vivo combate. Ao meio dia veiu

em nosso auxilio o cruzador ligeiro 
"Regensburg" 

que, to-

mando-nos a seu bordo, nos desmbarcou, á tarde, em Wilhelm-

shaven.

Quanto ao comportamento do pessoal que agiu sob as

minhas ordens, só tenho a dizer que foi irreprehensivel, quer

quanto á coragem, quer no referente á pericia com que mano-

Lrou os canhões, isso durante horas seguidas e em condições as

mais difficeis. Rejubilei, quando, depois, vi essa minha opi-

nião amplamente corroborada pelos maioraes da Armada e pelo

publico em geral.

O material de artilheria, mecanismos das torres, canhões

e apparelhos de transmissões de ordens e de direcção de tiro,

enquanto não foram avariados pelos projectis inimigos, tra-

balharam impeccavelmente e sem nenhum tropeço.
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Os aparelhos de transmissão e de direcção merecem espe-

ciai referencia pois funccionaram com grande precisão. Tal

íacto prova que os machinismos technicos complicados são

seguros quando manejados com precisão e se acham bem

protegidos.

No meu fraco entender muito teríamos lucrado caso pos-

suissemos, então, os aparelhos cuja importancia é hoje notoria.

Os inglezes possuiam dous delles: o dispositivo para o

tiro indirecto pelo systema de 
"seguir 

a agulha" e a plotting

board, para o traçado da derrota do inimigo. O nosso indi-

cador de direcção, sem o qual não teríamos podido disparar

um só tiro certeiro na batalha, só resolvia a meio o problema.

A posse do dispositivo para o tiro indirecto teria melho-

rado a situação da frota allemã, a partir dás oito ás nove e

trinta da tarde, O apparelho para o traçado automatico dá

derrota do inimigo possue igual importancia.

Em consequencia das grandes distancias mantidas nas

duas primeiras horas da acção, era impossível apreciar as con-

tinuas mudanças de rumo do adversario, desde que este dimi-

nuia a velocidade. Essa impossibilidade tornava-se patente

quando o casco do navio, nas suas tres quartas partes, se

achava mergulhado no horizonte.

Levada em conta a excellente educação artilheira de

nossos officiaes quanto á rapida observação e correcção, ci-

mentamos bastante os nossos processos de tiro em trabalho

mental e, bem assim, em poder de precisão.

Muito amiude se ha objectado contra os esforços dos que

tendiam á uma ampla mecanisação. — "Muita 
technica falha

em combate" — Não ha duvida: o homem cança, e, por fim

se equivoca, a machina, não. Os problemas tyue se podem

resolver mecanicamente e de modo sensível não devem sobre-

carregar a mente do artilheiro em momento de combate.
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Muito se facilita ao artilheiro caso este receba continua-

mente, do posto calculador, todos os dados obtidos mecani-

camente.

São tão grandes as difficuldades com que nas actuaes con-

dições, se effectua o tiro naval, que não ha motivo para não se

aproveitar todas as vantagens proporcionadas por conveniente

distribuição de trabalho e execução mecanica dos mesmos.

A superioridade quanto aos tiros dos navios allemães, a

qual, de bom ou mau grado o inimigo já confessou, não pro-

vem de possuirmos melhores apparelhos, segundo os inglezes

procuram explicar, mas da melhor capacidade e do superior

preparo do pessoal.

i

T rad.

Augusto Vinhaes.
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15a LIÇÃO

Primeira parte

ELECTRICID ADE

TRANSFORMADORES

Transformadores — São apparelhos, trabalhando com

corrente alternativa destinados a transformarem os factores

de energia electrica.

Seu principio já foi estudado quando tratámos dos phe-

nomenos de inducção electromagnetica. Si introduzirmos no

primário uma corrente de potencial E e intensidade I, obte-

remos no secundário outro E' o que corresponderá um i diffe-

rente, de forma a se manter constante o producto

W = E X I = E' X I'

O secundário restitue a energia (W) que recebera.

Transformadores elevadores E abaixadores de tensão —

Analysando a expressão acima, vê-se logo que si desejarmos

um transformador elevador da tensão E seu enrolamento será

percorrido por uma corrente baixa, e portanto poderá ser feito

de fio fino. Para um abaixador de tensão, I será elevado
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o que requer um fio grosso,

pela expressão (9.", lição)

Sendo a f. e. m. induzida dada

Ç N

t X IO8

Vemos que para augmentar e teremos que augmentar N,

numero de espiras no solenoide, e vice-versa. Concluimos

pois que, um transformador elevador de tensão deverá ter um

grande numero de espiras feitas de fio fino, e um abaixador

de tensão, esse numero será pequeno e o fio grosso.

CoEFFICIENTE DE TRANSFORMAÇÃO  Chama-Se cocffi-

ciente de transformação, á relação entre a tensão no se-

cundario e a tensão no primário ou o que é o mesmo, á re-

lação entre o numero de espiras no secundário e no primário:

T =
Es

Ep

Ns
"nT

Núcleo — O núcleo magnético dos transformadores des-

tinado' á reforçar o campo é laminado para evitar o appareci-

mento de correntes de Foucault, que, como se sabe, iriam occa-

sionar aquecimentos prejudiciaes.
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Circuito magnético aberto e fechado — As linhas de

força do campo inductor pôde se fechar pelo ar, fig. 115,

taes são os transformadores de circuito magnético aberto.

Neste caso, os dois enrolamentos não serão em todo o seu

comprimento 
percorridos pelo mesmo fluxo, devido á dis-

persão das linhas de força nas proximidades dos polos.

Devido á isso, não se obtém no secundário, exactamente

a mesma energia que se introduzirá no primário; dão-se perdas.

Os transformadores desta qualidade são de rendimentos

baixos. Sana-se esse inconveniente recorrendo a um circuito

magnético fechado como os representado^ nas figuras 116

e 117.

Ao da figura 117 dá-se o nome particular de transfor-

mador couraçado. Neste o rendimento é elevado. Chama-se

plZls

;

AZ\

F/q. f 17 Fig. 118

rendimento de um transformador a relação entre a energia

obtida no secundário e a que se lançará no primário.

Rend =
ET

líT

Bobina de inducção — A' bobina de inducção é um

transformador de corrente, differindo dos anteriores em tra-

balhar no primário com continua corrente interrrompida, em

plZls

;
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vez de sel-o com corrente alternativa. A corrente que se

•obtém no secundário é alternada, sendo porém a alternancia

negativa menor que a positiva (fig. 118).

E' muitíssimo generalisado o seu emprego na radiotele-

graphia por permittir o seu emprego de corrente continua, de

baixa tensão, como a que é por exemplo, fornecida por uma ba-

teria de accumuladores.

Dados — O enrolamento primário é constituído por 360

espiras de fio de 2,6 m/m, bobinados sobre um núcleo de ferro

doce, laminado para reduzir os effeitos das correntes de Fou-

cault. O secundário tem 50.000 espiras de fio de 0,m/m23,

enrolados em 116 secções, juxtapostas; isto é feito para se

poder facilmente substituir uma ou mais secções avariadas sem

se ser obrigado a desfazer todo o enrolamento.

Funccionamknto — A figura 119 representa schematica-

mente a bobina.
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S é o enrolamento secundário P o primário, AB o in-

terruptor chamado de martello. O funccionamento é o se-

guinte. Quando se calca o manipulador M a corrente da ba-

teria percorre o enrolamento primário, entra por B vae a D
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fechando-se 
por M. Com a passagem da corrente, porém,

o núcleo é imantado e attrahe a armadura AB que vae ter á

posição A'B; com isso interrompe-se a corrente em D trazendo

como consequencia a desimantação do núcleo e a volta de AB

ao contacto D por effeito de uma mola que o força a isso.

Os interruptores de martello communs, dão 25 interrupções

por segundo. Como sabemos, a cada estabelecimento e ru-

ptura da corrente dá-se uma variação de fluxo e, portanto appa-

recimento de uma corrente induzida no secundário, ora de um

sentido, ora de outro, isto é, a uma corrente alternativa.

A freqüência dessa corrente corresponde ao numero de inter-

lupções 
que dá o martello.

Comjiutador de inversão — Póde-se inverter a cor-

rente no primário, por meio de um cdmmutador de inversão,

representando na figura 120. Na posição I a corrente que

entra 
por A sabe por B, emquanto na posição 2 ella sahe

por C. Este commutador é destinado a periodicamente in-

verter-se o sentido de entrada da corrente no primário, para

contrariar os ef feitos inevitáveis do magnetismo remanescente.

Effeitos de auto-inducção — Os effeitos de auto-

inducção são muito sensiveis nas bobinas, como era de esperar,

por se tratar de enrolamento com grande numero de espiras.

No primário elles são os seguintes: no momento do fe-

chamento da corrente, pela lei de bens, sabemos que a corrente

de self tem por ef feito contrario a principal, ora isso vae re-

tariar a magnetisação do núcleo, o que traz como consequencia

uma menor rapidez na variação de fluxo inductor, e portanto

f- e. m., induzida mais baixa do que a natural. Na ruptura,

a extracorrente somma-se á da fonte, acarretando não só um

retardamento da desmagnetisação do núcleo, e portanto menor

rapidez na variação de campo, e menor força electromotriz in-

duzida, como produzindo uma scentelha no interruptor, de

effeitos sempre prejudiciaes.
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Condensador — Para contrabalançar esses inconvenientes

intercala-se um condensador C entre o extremo do primário

e a bateria (fig. 119).

Na ruptura a extracorrente é absorvida pelo condensador,

que se carrega, no fechamento, o condensador descarregando-se

no sentido da corrente da bateria, compensa os effeitos da

contracorrente de self.

Assim, obetem-se dasimantação e imantação do núcleo

mais rapidas, e por conseguinte maior differença de potencial

entre os extremos do secundário, e maior rendimento da

bobina Este condensador tem uma capacidade de 2 micro-

farads. E' de estanho tendo para dielectrico, papel parafi-

mado. Em algumas bobinas encontra-se um segundo con-

densador ligado directamente entre os bornes do martello,

sendo destinado a augmentar a absorpção da scentelha.

Schemas das ligações — A figura 121 representa os di-
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versos circuitos de uma bobina Marconi. M é o martello, I o

commutador de inversão, CH a chave do manipulador ligado
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aos bornes C. Em A e B liga-se o condensador, que se põe

em circuito pelas barras, AA, BB.: PP são os bornes onde

se fixam os extremos do primário.

Interruptores eeEctroeyticos — Além dos interruptores

de martello, ha vários outros systemas, como por exemplo os

electrolyticos. São estes interruptores baseados nos effeitos

de polarisação: consistem em uma cuba de agua acidulada

onde se introduzem dois electrodos. O cathodo é

—m\

\[A'

M yc/

/22

Ca I ho dc

Hydrogemo

Fig. /23

muitíssimo 
pequeno (fig. 123) de forma que ao passar a cor-

rente, sendo o liquido decomposto por electrolyse (voltametro)

forma um bolha de hydrogenio que o isola e por conseguinte

interrompe a passagem da corrente.

Logo que isso acontece a bolha se desprende e a corrente

se restabelece. Esses interruptores dão um numero muito

elevado de interrupções por segundo.

Interruptor de turbina — Também chamado de mer-

curió. Consta de uma cuba de substancia isolante, nas pa-

redes da qual estão fixadas reguas metallicas A. No seu in-

terior 
gyra um eixo E pelo qual se faz entrar mercúrio sob

pressão, ella encontrando as aberturas B sobe em jacto, indp
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assim alcançar ora as barras A fechando-se então a corrente

(posição 1) ora os intervallos (posição 2) occasionando uma

• I
1 • » ¦

7 ^ /! ! 
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tftia

Fin. 12*r

interrupção. A figura 124 representa um desses interruptores

visto de topo e secção.

16a lição

CORRENTES ALTERNATIVAS

Correntes alternativas — Vimos, (10." lição), o que
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era a corrente alternativa e como era gerada. Dissemos que
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á evolução da força electromotriz, partindo do valor 0 (zero),
attingindo um máximo positivo, A, voltando a 0 (zero), attin-
gindo um máximo negativo em C para voltar a 0 (zero),
chamava-se cyclo, e que os cyclos se reproduziam sucessiva-
mente.

Período e freqüência — Sabemos que ao numero de
cyclos gerados por segundo denomina-se freqüência da cor-
rente. Dá-se o nome de periodo ao "tempo empregado pela
corrente para descrever um cyclo". Si em um segundo a fre-
qucncia, isto é, o numero de cyclos é /, um cyclo será descripto
em l/f segundos, que é o que acabamos de chamar periodo
e que representaremos por .. Donde:

1

f

Comparação hydraulica — Tudo o que temos dito
refere-se á curva das forças electromotrizes induzidas. Ve-
jamos o que se passa com a intensidade da corrente. Re-
corramos ao parallelo hydraulico de que tantas vezes nos temos
servido. Sejam os vasos A e B ligados por um tubo, es-
tando ambos no mesmo nivel. Nenhuma corrente fluida per-
correrá o tubo, porque os vasos estão com o mesmo potencial,
(l.a lição). Si levamos A para a posição Alt augmen-
tamos seu potencial em relação a B, criando um a differença de
potencial entre os dois; si o levássemos para A2, seu potencial
seria mais baixo que o de B, e haveria portanto ainda diffe-
rença de potencial entre os dois, mas de signal contrario.
A oscillação do vaso A entre A, e A2 nos dá idéa perfeita das
variações de potenciaes da corrente alternativa. Na posição A.
a massa fluida desloca-se de A para B; na posição A2 de B
para A-: concluímos dahi que a intensidade da corrente per-
corre também uma curva alternativa.



140 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA

Circuito com resistencia — Si o liquido do exemplo

anterior, não tem viscosidade e só encontra da parte do tubo

de ligação as resistências naturaes do attrito das paredes, com-

E

/ /: ;\\

\ \ 77"

\

E ~ 
§l L

^R 
Fi9128

[/' 
I \\

Vs. . sj

1

f,q./27

prehende-se facilmente que quando os dois vasos estiverem a

nivel não haverá passagem de agua de um vaso para o outro,

mas que a corrente fluida será maxima de A1 para B quando

o desnivel (differença de potencial) fôr máximo (Ax), e de

B para A, quando fôr maxima a differença de nivel entre B

e A2. Vemos que a intensidade da corrente fluida acompanha

as variações de potencial entre os vasos. O mesmo se re-

produz na electricidade. Si o conductor apresenta apenas re-

sistencia ohmica ou electrica, quando E fôr nullo, I também o

será; quando E máximo positivo, I será também máximo po-

sitivo, E máximo negativo, I terá seu valor maior negativo.

Podemos pois traçar a curva I da figura 127 para representar

as variações da intendidade. Neste caso é applicavel a lei de

Tf

Ohm I =  sendo R a resistencia do circuito,

R

Circuito com auto-inducção — Em um circuito com

auto-inducção temos a considerar além da resistencia própria

t
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do circuito, R, o effeito das extracorrentes de self. Como sa-

benios 
pela lei de Lenz, ellas contrariam o estabelecimento da

corrente I, creando assim uma resistencia artificial que não só

faz diminuir a intensidade, como faz com que o máximo de I

so seja attingido depois do máximo de E. Diz-se que ha uma

differença de phase entre E e I.

Nas nossas comparações hydraulicas si tivessemos um li-

quido dotado de viscosidade, não só a resistencia que elle en-

contraria 
para passar atravez do tubo seria maior como esse

movimento não se daria logo que começássemos a elevar o

vaso A, por causa da viscosidade do fluido; a corrente liquida

se atrasaria.

Reactancia e inpedancia — O augmento de resistencia

devido á auto-inducção é expresso pelo factor Lw chamado

reactancia, sendo L o coefficiente de self, e w uma quantidade
chamada 

pulsação. A pulsação está ligada á frequencia pela
seguinte relação: w = 2 w f e ao periodo por

2 7r f
W = 

t

A reactancia é pois tanto maior quanto maior fôr a fre-

quencia e a auto-inducção. A lei de Ohm toma então a

forma seguinte:

T?

1 

V"R2 + E-w=

A' resistencia total

VR2 + L2w2

dá-se o nome de impcdáncia.
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Circuito com capacidade — Si no circuito de corrente
continua intercalamos um condensador (fig. 129) a corrente
partindo do polo positivo, irá carregar positivamente a arma-
dura a, que induzirá uma carga negativa em b, permittindo
fechar o circuito no polo negativo da pilha; todo movimento
de electricidade, porem, cessará logo que o condensador esteja
carregado. Num circuito alternativo não se dá isso: si numa
alternância o condensador é carregado, no sentido AB, por

0
^A r—t—

\ \ / /\. Y' /

bI nE~ êr-L
lf _\

F,g. 129 F/j. /30

exemplo, (fig. 130), na alternância seguinte elle será carre-
gado no sentido DE, descarregando-se portanto por BA; á
própria do circuito, elle somma a corrente da descarga; o
condensador age como uma resistência negativa e faz com que
o máximo da intensidade seja attingido antes da fonte haver
alcançado o E máximo: ha differença de phase entre as duas
curvas, estando porém aqui a corrente em avanço, ao contrario
do que se dava num caso de um circuito com sclf.

Capaotancia — A resistência negativa que o conden-
sador introduz no circuito chama-se capacitancia e se exprime
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por sendo C a capacidade do condensador. A inten-

C(0

sidade da corrente será dada por

E
1 =

1/
R2-

chamando-se de impedancia ao valor de

1/
R- -

Cto"

Também 
para esse caso existe um analogia hydraulica.

Si no tubo incluíssemos uma lamina elastica L, ao elevarmos

o vaso A haveria movimento de fluido até a lamina attingir

o seu limite de elasticidade (o que corresponde a esta o con-

densador completamente carregado) — Mal cessasse o movi-

R

L^/*1

is/ L

'Cf. 73/ /32

mento de A, a lamina L reagia, fazendo voltar para A parte

do fluido, aliás liquido, antecipando-se portanto á queda do

nivel; a corrente se adiantaria. O mesmo em A,: Vemos que

si a differença de potencial entre A e B excedesse de um certo

valor, haveria ruptura da lamina elastica por effeito da pressão
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do liquido; é um caso analogo ao da ruptura do dielectrico por

excesso de differença de potencial entre as duas armaduras.

ClRÇUITO COM RESISTENCIA, AUTO-INDUCÇÃO E CAPACI-

dade — 
Quando num circuito concorrem resistencia ohmica

auto-inducção e capacidade, e as tres sommam seus effeitos: a

impedancia é então expressa por:

j/r.+ 
(u.-_L).

e a lei de Ohm toma o aspecto:

E

1 

V 
R" +'(

Resonancia — Como dissemos atráz, a reactancia tem

signal positivo e a capacidade negativo. Si seus valores

forem iguaes (L,o> ) teremos
Co>

E

Lio = 0 e I 

Cü, VR2 + o R

o circuito obedece á Lei de Ohm. Quando isto, já se disse

que ha resonancia. Neste caso o valor de I será máximo.

Ao mesmo tempo haverá igualdade de phases entre I e E.

porque o que self atrazava, a capacidade avança: sua com-

pensação é, pois, total. Vejamos um curioso phenomeno

ligado ao da resonancia. Seja por exemplo um circuito de

1

50 ohms de reactancia (Lo>), 50 ohms de capacitancia (——)
Coj
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o 2 ohms de resistencia ohmica, sujeita a uma differença de

potencial de 110 volts. Sendo (50 — 50) quer
0(1)

dizer 
que ha resonancia. Appliquemos a formula geral para

ter a intensidade

110

1/ 

R2 + 
| 

La, L 
| 

V22 + (50 
— 50)2

2

Esse circuito será percorrido por uma corrente de 55

anipères. Appliquemos a Lei de Ohm no trecho AB: sa-

bemos 
que ahi I = 55 e y 

= 50 ohms (reactancia) E = I X

X 7 =: 55 x 50 = 2750 volts. Devido á resonancia vamos

ter entre os dois pontos do circuito uma differença de poten-

ciai elevadíssima. Este phenomeno 
será aproveitado em ra-

diotelegraphia, como veremos. Mas, precisamos desde já

assignalar o perigo que isso representa, pois uma pessoa que

desconheça esse effeito poderá ser fulminada ao tocar AB.

Força elEctromotriz E intensidade eeetcazes —

Sendo os valores da força .electrorootriz da intensidade con-

tinuamente variaveis, haveria grande difficuldade em medil-os

por meio dos apparelhos indicadores habituaes, e em compa-

ral-os. Sendo, porém, constantes os effeitos calorificos foi

este 
phenomeno aproveitado. Exprime-se a intensidade de

unia corrente alternativa, pela intensidade da corrente con-

tinua 
que produzisse nos conductores o mesmo aquecimento

que aquella. A essa intensidade chama-se intensidade cfficas.
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Calculou-se que esse vapor é 0, 707 vezes a intensidade maxima

I eff = 0,707 I max

Da mesma força, a força electromotriz efficaz de uma

corrente alternativa é igual a f. e. m. de uma corrente con-

tinua que provoque nos conductores o mesmo ef feito de aque-

cimento que aquella.
%

E eff = 0,707 E max

Algumas vezes emprega-se outra unidade de corrente: é

a intensidade média ligada á efficaz e á maxima pelas relações.

I med = 0,636 I max = 0,9 I eff .

Potência — 
Quando ha igualdade de phase entre a força

electromotriz e a intensidade, a potência é dada pelo producto:

W = E eff X I eff .

Quando ha, porém differença de phase é preciso mui-

tiplicar esse resultado por um coefficiente chamado factor de

potência, de valor menor do que a unidade, isto é, de valor

fraccionario, e que depende da auto-inducção e da capacidade

do circuito. Este factor pode attingir a um valor nullo, por

ef feito de reactancia ou capacidade, restituindo o circuito toda

a energia que recebe.

Correntes polypiiasicas — 
Quando estudamos alter-

nadores, vimos no que consistiam correntes polyphasicas.

São correntes iguaes geradas por uma mesma machina (ou

por machinas diversas), tendo mesma frequencia, mesma força

electromotriz e differindo apenas na bhase.

Correntes dipjiasicas — Assim as correntes diphasicas,

representadas na figura 133 são perfeitamente iguaes dis-
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tancia entre si de um quarto de periodo. As correntes per-

correm circuitos diversos, podendo porém o retorno ser feito

por um único conductor, que neste caso deve ter secção maior

1 
5-

2 3

/ \ C A /\ 

i

F/g. '33 Fig./Si-

por serem duas as correntes que por elle passam. Deter-

minou-se 
que a secção do conductor de retorno deve ser egual

a 1,41 vezes a dos de ida. Neste caso o alternador diphasico

terá trez anneis em vez de quatro como disséramos.

Correntes triphasicas — As correntes têm entre si uma

/35

differença de phase de 1/3 de periodo. 
Com as correntes tri-

phasicas dá-se o curioso facto de, em circuitos balançados, isto
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é, em que I seja o mesmo, a corrente de retorno ser nullo;

isso se demonstra mathematicamente, mas percebe-se isso

também na figura 134 em que no ponto O temos AO = OB, de

signaes contrários e portanto a somma nulla. Em C tem dois

valores de CE, um de cada curva, que sommados darão valor

a CO, que lhes é de signal contrario. E' immenso o alcance

economico dessa propriedade, pois podemos alimentar tres cir-

cuitos com tres linhas em vez de fogal-o com seis.Quando

não ha equilíbrio entre as phases, será preciso empregar-se um

conductor de retorno que poderá ser, de pequena secção, pois

será percorrido pela differença de corrente nas tres phases.

As phases podem ser ligadas em triângulo (fig. 135-1),

também chamado em delta ou em y ou estrella: neste caso

o ponto O é chamado neutro. Demonstra-se que no caso da

ligação em estrella a força electromotriz entre duas phases é

igual a

E2 = 1.73- E eff

e que a intensidade é egual á efficaz. No caso da ligação em

triângulo temos

E2 = E eff

I2 = 1.73 I eff

Faz-se uma ou outra ligação conforme se deseja maior

força electromotriz ou maior intensidade.

17." lição

DADOS PRÁTICOS

Secção a dar aos conductores — Sabemos pela Lei de

Joule que cada corrente que percorre um conductor produz

nelle uma certa elevação de temperatura tanto maior quanto
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maiores forem as resistências e as intensidades, entrando esta

elevada ao quadrado. Assim sendo, é preciso que haja entre

Rei uma certa relação para que não seja excessivo o aqueci-

mento. Como em um certo circuito não se pode alterar a in-

tensidade, diminue-se a resistencia, augmentando a secção dos

conductores. Estes dois valores, intensidade e secção, têm por

conseguinte, entre si, uma certa correlação: não se deve au-

gmentar excessivamente a secção do conductor, porque haveria

disperdicio de material, seria anti-economico: não se pode

diminuir muito S porque a elevação de temperatura conse-

quente, poderá acarretar effeitos desastrosos, como destruição

de isolamento, e mesmo incêndios. Experiências feitas em

grande numero de cálculos mathematicos rigorosos, apoiados

na Physica, chegaram a seguinte formula:

P =r MS3

onde I é a intensidade, S a secção em mellimetros quadrados

e M, um factor constante que depende não só do material

como do isolamento e do logar onde trabalha o conductor. Para

o cobre que é o conductor mais commummente empregado achou-

se )n egual a 8.00 quando se emprega fio nú e m egual a

1.000 
quando isolado. Tem-se pois fio nú:

P = 8.000 S3 (em mm2)

fio isolado:

I* 
- 1.000 S2

Estes valores podem ser empregados para a prata, ferro,

maillechort e outros metaes, não servindo para metaes de ponto

de fusão baixo como chumbo, estanho, etc... Para evitar

esse calculo pode-se adoptar certos valores que a pratica já

provou serem acceitaveis. Como por exemplo, temos o se-

guinte quadro que dá a intensidade maxima admissível, por

m/m2 de secção nos conductores de cobre.
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CONDUCTORES DE COBRE

Fio nú — 6 ampères por m/m2 de secção.

Fio com isolamento fraco — 4 ampères por m/m2 de

secção.

Conductores installados em logares fechados e com isola-

mento de borracha — 2,5 ampères.

Conductores bem isolados, de secção comprehendida entre

10 e 200 m/m2 de secção — 1,5 ampère por m/m2.

Idem de secção superior a 200 m/m2 — 0,75 a 1 ampère

por m/m2.

As tabellas de conjunctores costumam dar esse coefficiente,

a que denominam capacidade do conductor.

Como algumas vezes as tabellas trazem em vez de secção

o diâmetro, para passar de um para outro, empregam-se as se-

guintes formulas em que d é o diâmetro em millimetros e s a

secção em millimetros quadrados.

d — 1,128 VS mm

s = 0,7854 d2 mm2

UNIDADES ELECTRICAS

Systema CGS — Todas as grandezas do mundo physico e

mecânico podem ser expressas em uma ou mais das seguintes

dimensões: comprimento, peso, tempo, medidas em cen-

timetro, gramma e segundo. As iniciaes dessas tres unidades

deram ao conjunto dellas o nome de systema cgs. Temos

pois na Electricidade o nosso systema de unidade cgs ou abso-
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>uto. Encontramos assim unidade de campo, de quantidade
de electricidade, de capacidade, etc. ..

Unidades praticas — Essas unidades porém não se

prestam aos fins práticos. Por isso creou-se um outro sys-

tema, chamado de unidades praticas e com as quaes já estamos

mais ou menos familiarisados pelos estudos anteriores.

Recordando temos o Ohm unidade de resistencia, que

vale 10° unidades absolutas; a unidade pratica de intensidade

da corrente 
que é o ampère e vale 1/10 unidades absolutas; o

volt mede differenças de potencial e eqüivale a 10s unidades

cgs; coulomb unidade de quantidade de electricidade, corres-

ponde a 1/10 n. abs.; a capacidade é medida em farads va-

lendo 1/109 unidades absolutas; licnry é a unidade auto-

indução 10° vezes maior que a absoluta; (a absoluta chama-se

centímetro) — A unidade de trabalho é o Joule equivalente

a IO7 ergs por segundo, sendo o erg a unidade cgs de trabalho

e a de potência é o watt, correspondente a IO7 ergs por segundo.

Trabalho E potencial — Ha commumente confusão

entre trabalho e potência. A mecanica nos ensina que tra-

balho é a energia necessaria para elevar um certo peso a de-

terminada altura, sem se preoccupar com o tempo gasto para

isso: mede-se em kilogrametros. Kilogrametro é o tra-

balho necessário para elevar um peso de um kile a um metro

de altura. Potência é a energia dispendida para realisar um

trabalho num segundo.

Intervem aqui o tempo frisando a differença profunda

entre uma cousa e outra. Mede-se a potência em kilogra-

metro 
por segundo. Como essa unidade é pequena, tomou-se

outra, o cavallo-vapor que vale 75 kilogrametros por segundo.

A unidade electrica de trabalho (não se considera o

tempo) é o joule que vale

1 joule 
= 0,102 kgm
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A unidade de potência é como. dissemos o watt, que é o

trabalho de joulc feito em um segundo

1 joule 
1 watt 0,102 kgm por segundo

1 segundo

Dahi se tira -

1 kgm 
— 

9.81 watts

1 cavallo vapor = 75 kgm = 736 watts,

correlação importantíssima.

JoulES S calorias — Sabemos que o trabalho electrico é

medido pelo aquecimento dos conductores percorridos pela cor-

rente (effeito joule).

Pode-se portanto medir a elevação de temperatura dos

conductores em joules. Vejamos a relação desta unidade com

as unidades physicas do calor.

Chama-se grande caloria a quantidade de calor necessaria

para elevar de um gráo a temperatura de um kilogramma dagua

distillada e demonstra-se que

1 grd. caloria = 426 kgm

1 kgm = 0,00 239 grd. cal.

Como essa unidade é muito grande adopta-se a pequena

caloria ou caloria gramma que é a quantidade de calor neces-
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saria para elevar de um gráo a temperatura de uma gramma
de agua. E' uma unidade mil vezes menor que a anterior.

1 cal gr. = 0,426 kgm

1 kgm = 2,39 cal gr.

Como 1 kgm = 9,81 joules, temos

1 cal. gr. = 0.426 X 9,81 = 4,18 joules

1 joule = 0,24 calorias gramma

Diogo Borges Fortes



Secção de Pesca

A pesca (lo Pírarucií

A Amazônia é, por assim dizer, cjuasi desconhecida principalmente
Pela grande massa dos brasileiros. Tal desconhecimento de uma das
zonas mais privilegiadas do Globo é que tem sido uma das grandes
causas do nosso estacionamento, no Norte, no que diz respeito á agri-
cultura e ao aproveitamento da matéria prima, abundante na vasta zona
septentrional do paiz.

A preciosa hévea, essa riqueza da uberrima Amazônia, que poderia
permanecer nosso monopolio, já deixamos levar a semente pelos inglezes
(iue a transplantaram nas zonas quentes das suas possessões do Extremo

Oriente e, hoje, constitue formidável riqueza para se juntar á outras

da Grã-Bretanha.

O algodão, cuja extensa fibra, a do Seridó, por exemplo, não tem outra

que a iguale, e cuja cultura intensiva seria para nós formidável fonte

de receita superior á do café, está, por assim dizer, em inicio apezar dos

conselhos e indicações de autorisados especialistas inglezes que, por in-

sufficiencia do algodão do Egypto e da índia ingleza, e não querendo

passar pelas forcas caudinas das imposições dos yankees, voltaram as

vistas para o Brasil e aqui vieram aconselhar a cultura systematica tio

ouro branco, facilitando, para isso, fartos capitaes e comprando exten-
sos tractos de terra para o plantio da preciosa malvacea.

Outras matérias primas, taes como: as diversas fibras, abundantissi-

mas especialmente no valle aniazonico, o cacau, o coco babassú, as ma-

deiras, os mineraes... somos, emíim, quaes uzurarios, que se deitam

sobre arcas prenhes de ouro e pedrarias, e morrem de fome, apresentando

aspecto miserável.

A abundancia ichthyologica phantastica, exhuberante, da Amazônia,

longe de a aproveitar com critério, commedimento e previsão, esbanja-

mol-a, exterminamol-a de modo inacreditável, indo ao ponto de destruir

°s germens de animaes utilissimos corno a tartaruga, o pirarucu e o

peixe boi.
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.A Amozonia tem nos peixes das suas aguas, doces e salgadas, ri-

quezas apenas inferior á da borracha. Entretanto, como que hypnotisa-

dos pela arvore de ouro, poderes públicos e populações, menospresam

essa outra opulencia, cuja fonte inconsiderada e imprevidentemente des-

troem ou deixam destruir demasiado confiantes no presente e criminosa-

mente indifferentes ao futuro.

Diz autorisado publicista e com elle commungamos iu totum, que a

Amazônia vê cada dia desapparecer das suas pautas fiscaes, e, escapa-

rem á sua actividade industrial productos que outr'ora a fizeram rica e

celebrada e eminentemente apropriados ao seu meio. O mesmo autor

aponta, como exemplo: o arroz, o algodão, o anil, o café, o urucü. Esses

productos, dantes cultivados com vantagem, desapparecem ou minguam.

A própria borracha apenas augmenta em proporções insignificante, em-

brenhando-se, cada vez mais, os seringueiros em invios, inhospitos e lon-

ginquos sertões. Cultivar a arvore da borracha? isso ninguém pensa....

Os que ferem o fundo das cousas, principalmente os que, á falta de

altas capacidades, têm por aquella uberrima terra grande admiração e,

do intimo d'alma lastimam não vel-a aproveitada, por mais que se es-

forcem, ou por outra, por mais optimistas que queiram ser, se não podem
illudir, e receiam pelo porvir de uma região que, a ser verdadeira a con-

cepção nacionalista dos positivistas, faria jús á primasia na constituição

futuras de patrias brasileiras.

"A 
Amozonia apezar dos que lhe inquinam o clima de descaroavel

e improprio ao forasteiro, será uma dessas regiões que o homem, acos-

satío pela miséria creada na Europa, e mesmo nos Estados Unidos, pelo

burguezismo, pelo militarismo e, na grande Republica Americana, pelo
feudalismo industrial, encontrará aberta á sua actividade necessaria

As pescarias amazônicas fazem-se, desde os tempos coloniaes, sem

regulamentação e muito menos legislação especial. Não ha clarividencia

cm pról dos interesses das populações como sóe acontecer cm todos os

pai7.cs em que taes interesses merecem especial carinho.

" 
As pescarias, escreve quem as conhece de sobra, fazem-se em todo

o tempo, sem methodo, com1 sacrifício inútil de milhões de indivíduos

completamente desaproveitados 
"...

Deixamo-nos levar muito longe em apreciações aliás justas, mas

que nos desviaram do nosso principal fito: qual o de transcrever de um

folheto, hoje raro, do Dr. José Veríssimo, a descripção da pesca do

pirarucu.
" 

Por todos os motivos de ordem economica, a pesca do pirarucu

occupa nas pescarias amazônicas o primeiro lugar. A salga do pirarucu,
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como a recolta da castanha ou a extracção da borracha, determina tjma

época na região " 
o tempo da salgasetembro e outubro. Outras pes-

canas fazem-se, digamos assim, á sombra desta, como appendices delia,

a<? mesmo tempo e nos mesmos logares em que ella é feita.

O pirarucu é a base da alimentação amazônica. Representa alli,

região escassa de gado e de população, pouco dada á criação e á cul-

'ura sedentaria, o papel que a carne secca faz no sul do Paiz ou o

bacalháo entre as populações pobres da Europa e da America do Norte.

Klle é o nosso bacalháo, e não sei si, menos estupidamente destruído,

não poderá fazer ao bacalháo, nos mercados brasileiros, séria con-

currencia.

O pirarucú (Sadis gigas, Vastres gigas) é um peixe grande e vo-

lumoso. Medem os adultos de 2 metros a 2 metros e meio ou pouco

mais. O seu peso bruto é de 50 a 80 kilogrammas, dando alguns de

rendimento liquido em carne vendável, depois de secca, 29, 30 até 40

kilogrammas. Rarissimo excedem este ultimo algarismo. O seu nome

diz simplesmente peixe, vermelho como o urucú pirá, peixe; urucú o

frueto da Bixa orellam. Vem-!he da vermelhidão das suas largas esca-

mas, cuja curva posterior volta-se para a cauda. Tem uma cabeça vo-

lumosa, acabando em focinho chato, e o corpo cylindroide. As escamas

do dorso são mais escuras e mais claras as da parte inferior do ventre.

Notam os pescadores que a côr do pirarucú 6 mais ou menos carregada,

conforme o é a das aguas em que habita. Os dos lagos, onde de prefe-

rencia vivem entre as aguas lodosas dos aningáes e periantans, são mais

escuros, os dos rios de aguas claras mais claros, e os do Amazonas de

um amarello barrento, consoante a cor das aguas do grande rio. Esta

observação traz uma confirmação á lei biologica da adaptação ao meio.

(1). Justamente nos f lanços, entre o dorso e o ventre, e na cauda,

mais vermelhas são as escamas, de cuja côr tirou o nome. Junto aos

operculos branchiaes, no terço inferior do corpo, tem duas poderosas

natatorias. Possue também barbatanas anáes, faltando-lhe porém as

dorsáes. A cauda lateralmente chata, vertical, é em toda a sua curva

superior e inferior bordada de uma franja da natatorias cartilaginosas.

Sua lingua, menos rudimentar que a do commum dos peixes, apresenta

a particularidade de ter um osso comprido, chato, coberto na parte su-

perior de picos, e attinge a 15 e 20 centimetros.

Em toda a região é usada a parte óssea desta lingua á guisa de

ralo ou groza para reduzir a pó o guaraná, a canella, as dif ferentes raízes

í) TTimctismo — Semelhança que tomam certos seres vivos em o meio

em que se acham; sejam as espccies melhor protegidas 011 aquellas á custa das

quaes elles vivem. — N. da R.
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de que as bellas e faceiras mamelucas fazem os perfumes com que se

aromatisam o corpo e as roupas. Por igual são as suas escamas depois

de seccas excellente lixa, empregada pelos naturaes em alizarem suas

armas e utensílios indígenas, os seus arcos, as suas cuias, as suas co-

lheres de páo. Muito as empregam também os torneiros, marceneiros e

carpinteiros em quaesquer obras, de alisamento.

De manhã sae o pescador em a sua leve montaria de pesca, algumas

pequenas a não terem mais de 2m,50 a 3 metros de tamanho, uma largura

maxima de 40 a 50 centimetros, muito razas, dellas havendo cuja maior

altura, em perpendicular, do fundo á linha das bordas, não será maior

de 20 a 33 ou a 40 centimetros. Comsigo leva duas linhas, dous bicos,

duas boias, o cacete para matar o peixe, a sua pequena faca, e o seu

urú, cestinho de talas, de tampa movei, em fôrma de bolsa de senhora,

com o isqueiro, o tabaco, a palha de tanari para o comprido cigarro que

dura um dia, o seu provimento de anzóes e outras miudezas.

O pescador é, noventa e nove vezes em cem, um indio semi-civili-

zado, um tapuio, ou um mameluco, mestiço do indio com o branco. Menos

freqüentemente um negro ou um mestiço da raça negra com a indígena

ou com a branca, crioulo cafuz, curibóca ou mulato; ás vezes, raramente,

um branco, mesmo estrangeiro, algum portuguez principalmente. Não

ha um traje especial de pesca, mas quem representasse o pescador ves-

tido de calça e camisa, solta, curta, mal lhe cobrindo o cós da, calça e a

cintura, tingidas ambas no vermelho terroso da tinta do moruxi (Byr-

sonyma) e o grande chapéo desabado de grelos do tucumazeiro (Astro-

carium tucuman) enterrado na cabeça, teria dado o typo mais geral delle,

em todo o seu pittoresco indigena.

A canoa, também, não é forçoso seja aquella descripta, mais espe-

cialmente na pescaria usada e por isso chamada canoa de pesca. Ser-

vem-se de qualquer quando é preciso e vêm-se grandes montarias e

também igarités cccupadas na pesca. Estas, todavia, não têm as vanta-

gens daquellas, o silencioso deslisar, o veloz correr, o manejo fácil, a

evolução rapida, e possibilidade de entrar e mover-se nos mais estreitos

e mais rasos riachos ou lagos, de encostar ás beiras mais baixas e até

de ser 
" 

varada" ou levada aos empurrões, de uma daquellas bacias

para outra, através e sobre os esteiros de capim que as separam. A ubá,

a canóa de um só tronco, mal affeiçoada a forma de embarcação é hoje

ciuasi desusada, sobretudo no Baixo-Amazonas, onde a montaria a

substituio.

Nesta embarcação sáe o pescador á pesca. Um companheiro, um filho

menor ou qualquer outro corumim, vae ao jacuman, isto é, sentado no

banco extremo da pôpa, com o largo remo elüptico e chato, leme e pro-
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pulsor ao mesmo tempo, dá andamento e direcção á canôa. A falta de

gente para este officio, suprea-a o João-de-páo. O João-de-páo é um dos

seus remos, a metade de um delles de preferencia, fixado por cipós ou

cordas á popa. Afim de conservar a piroga na rota, vae elle agachado á

proa, sobre os calcanhares erguidos, ora remando com uma só mão,

era servindo-se da longa haste do harpão.

E\ porém, de pé ou a meio sentado no banco alto, especial, deno-

minado " 
banco do pescador" que atira ao peixe. Este banco é simples-

mente um circulo de madeira fixo a um páo de tres ou quatro palmos,

que á maneira de mastro, passa através da abertura circular do banco

de proa e fixa-se na caverna ou no casco em baixo,para isso ligeiramente

escavado. 
(1) Com o trazeiro repousado nelle, as pernas estendidas,

°s pés bem apoiados na taboa do fogão, tem elle a estabilidade e firmesa

de posição necessarias e a indispensável liberdade de movimentos.

A longa haste na mão direita, formando um angulo agudo com a

linha da canôa, apontada á agua, prompta ao arremeço, vae elle vaga-

bundo, ao longo dos igarapés, pelo meio dos lagos, beirando as margens,

ou alongando-se ao largo, buscando os sitios onde se lhe antolha, por

signaes á sua experiencia conhecidos, mais abundante o encontrará. Ora

Pára a canôa á beira dessas extensas touceiras de perimembeca, de tiri-

r;ca, de mury ou de canarana, gramineas diversas que com o nome col-

lectivo de matupás, orlam as margens; ora, sobrepondo-a a ellas, mette-

se-lhes por entre as altas franças, e então se não vê sinão um homem

°u mesmo a metade de um homem, surgindo do meio daquella vegetação

fluetuante, verde, immovel como uma estatua; já deixa ir a canôa a

remadas compassadas, surdas, mettido o remo todo nagua e tirado ao

de leve, beirando as margens; já reunindo-se a outros pescadores, cada

um na sua montaria, faz com elles uma especie de cerco em ponto ao

seu alvedrio favoravel, de modo a não escapar a um o peixe fugido a

outro.

Do hab!to do pirarucú vir de quando em quando á superfície

tiram elles ensejo para a pesca a harpão, a mais fruetuosa que lhe fazem.

Que vem elle fazer ao lume dagua? Respirar? Não é um cetáceo que

disso precise. Catar alimento? Não o acreditam os pescadores, sabidos

nos seus costumes. Como quer que seja, aos zoologistas cabe dizer-nos o

fim deste seu intermittente boiar. Baste-nos saber que este habito seu

offerece aos pescadores propicia occasião de o pescarem.

E' sobretudo quando o peixe vem á tona e boia que é arpoado. Não

se sentindo acossado pelos pescadores o seu boiar é, como elles dizem

(1) Carlinga, cm linguagem teçhnica. — N. da R.
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suave. Rápido emerge e logo mergulha a grande cabeça, o dorse volu-

moso c escuro assoma de fugida e prestes some-se sob as aguas e por
fim a cauda, onde brilham escamas vermelhas, mostra-se um instante e

afunda-se num relance, cortando como larga espada a superficie liza.

Por suave que seja o seu boiar, ouve-se-lhe o ruido peculiar, e levanta
cumulos dagua, sob cujas espumas brilham as suas escamas verme-

lhas. O boiar é mais ou menos violento conforme se julga elle perse-
guido ou não.

E' este o momento de harpoal-o. No sulco da sua fugaz passagem
ficam os 

" 
bululubolhas d'ar, grandes como um limão, produzidas

talvez pelos haustos fortes do seu apparelho respiratório. Estes signaes

guiam a pontaria, e o harpâo arremeçado a toda a força vae apanhal-o

certeiro la no fundo. O agudo 
"bico" 

de ferro engastado na haste, por
força do arremeço e do proprio peso delia, que não é pequeno, pene-
tra-lhe no corpo, e alli fica seguro pelos dois ganchos lateraes ou farpas

de que é armado. A haste, já ficou dito, solta-se e achando-se ligada, á
corda por um laço cm argola da extremidade superior, escorrega presa
aquella, indo ao fundo entre o peixe e o harpão. Corre o pirarucu le-
vando-o cravado em si. O pescador vae-lhe ora soltando ora colhendo a

corda, de modo a trazel-o já fatigado á beira da canôa. Si sente por
demais volumoso e forte e desconfia da resistencia da corda, e não tem

outra alli prompta com que a accrescente, solta-a toda com a boia presa
á extremidade. Pôde fugir o peixe, onde quer que vá o denunciará a

.boia. A ella corre o pescador e de novo tomando-a repete a manobra de

puxal-o para si, já colhendo-a, já largando-a, a cançal-o, e trazel-o até

junto da canôa para o golpe final. A's vezes ainda alli chega forte e re-
s stente, outras vezes, ferido em parte que lhe torna difficil pôr a cabeça

fóra dagua. Nestes casos o pescador 
"secunda-o", 

que é o seu termo

para significar que deu-lhe outra harpoadela, para o que sae sempre á

pesca com dois harpões. Preso por um ou dois delles cravados no corpo

vem ainda luetando á beira da canôa, rápido e destro. Com as mesmas

cordas daquella arma lhe passa o pescador um laço em torno do corpo,

por baixo das natatorias peitoraes, e levantando-lhe a cabeça fóra dagua

dá-lhe rijas pancadas com o cacete curto, grosso e pesado, que faz parte
dos seus apetrechos de pesca, no ajto da cabeça, acabando-o assim.

Depois, ou mette-o para dentro da montaria ou leva-o a reboque.

Não sendo 
"panema" 

ou não estando 
"caipora", 

pôde um pescador,
em sitio abundante de pirarucu, pescar assim oito, dez e mesmo doze cm

uma manhã,
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Durante a enchente a pesca do pirarucu faz-se principalmente á
linha, com menos successo e sobretudo com muito menos proveito que
as do verão ou vazante.

Augusto Vinhaes



PANTHEON NAVAL

Antônio Carlos de Mariz e Barros

Filho legitimo do vice-almirante Joaquim José Ignacio e de
d. Maria José de Mariz e Barros, tendo por avós do lado pa-
terno o segundo-tenente José Victorino de Barros e do materno
o capitão de fragata Pedro Mariz de Souza Sarmento, nasceu
Antônio Carlos ele Mariz e Barros na cidade do Rio de Janeiro
a 7 de Março de 1835.

Filho e neto de valentes e audazes marinheiros nascera
para a marinha, trazendo do berço todos os grandes sentimentos
que constituem o heróe. E o heróe nelle se foi revelando
desde a segunda infância na coragem, na fortaleza, na gene-
rosidade e no exaltamento elas idéas.

Tendo concluído seus estudos de preparatórios, matriculou-
se na Escola de Marinha a 14 ele Junho ele 1849. Contava
então quatorze annos e nessa idade foi admirado pelo arrojo
e pela destreza com que por mais de uma vez assoberbou as
chammas, combatendo incêndios na capital.

O aspirante de 1849 era já primeiro tenente em 1857:
commandou o hiate "Parahybano", a canhoneira "Campista" e
as corvetas a vapor "Belmonte" e "Recife" e depois o cou-
raçado "Tamandaré".

Foi duas vezes á Europa, tana ao Pacifico, outra ao cabo
da Boa Esperança e á Ilha da Trirelade e fez ao alto Amazonas
viagem de instrucção da qual apresentou interessante relatório.
Acompanhou S. M. o Imperador em sua viagem ás províncias
do norte e foi condecorado com o habito da imperial ordem da
Rosa. Concorreu para salvar uma barca franceza que estava
a naufragar sobre as pedras visinhas da fortaleza da Lage e
recebeu por isso a cruz de cavalheiro ela Legião de Honra.
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Um dia chegava elle em passeio á praia de Itapuca, em

Nictheroy, quando ouvio os brados de uma preta que lutava

embalde para salvar-se das ondas: vestido como estava atirou-se

ao mar e livrou da morte a pobre escrava.

Antes da guerra ha um facto que manifesta sua bravura de

official de marinha.

Commandando a canhoneira 
"Campista", 

cruzava na altura

da Ilha Grande para evitar qualquer desembarque de africanos,

e eis que avista navio que se faz ao largo e lhe parece suspeito.

Larga tudo, cutelos e varredouras! — 
gritou elle.

A 
"Campista" 

voava mas o vento amainou e em breve e

pouco a pouco deixou de soprar. Mariz e Barros não hesita:

Escaleres ao mar!

A guarnição obedece e com armas de abordagem avança á

força de remos para o navio. Mariz e Barros em pé no pri-

meiro escaler ia em fim soltar a voz de abordagem, quando o

commandante contrario, mostrando-se sobre o passadiço tres

vezes, grita-Hurrah... e tres vezes a equipagem repete-Hurrah...

e ao mesmo tempo iça a flammula ingleza.

O navio perseguido era um brigue de guerra inglez.

Finalmente eil-o na guerra. Eil-o em frente da praça de

Paysandú, commandando bateria que elle proprio fizera le-

vantar no sitio mais adequado para o ataque; o mais exposto

e perigoso, porém, e onde ao lado de Mariz e Barros, hombro a

hombro com elle no combate, cahiram mortos não poucos bravos.

A bateria estava tão proximo da praça que era offendida

pelo proprio fogo da fuzilaria inimiga. Os soldados de Leandro

Gomez chamavam Mariz e Barros o invulnerável.

Cincoenta e duas horas durou o bombardeio, a investida e

a tomada da praça, onde cada casa se tornara fortaleza até que

na torre da igreja Marcilio Dias arvorou a bandeira auri-verde.

Em Paysandú foram heróes muitos officiaes e soldados; mas

entre tantos foi Mariz e Barros que mereceu dos companheiros

o magnífico appellido de-leão. Marcilio Dias, o Hercules que

combatera ao lado do leão, dizia delle com sua pobre rudeza:
"O 

diabo do rapaz é um demonio".

Mariz e Barros commandante do expresso que trouxe ao

Rio de Janeiro a noticia da inclita victoria de Paysandú, foi
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tirado de bordo e levado em triumpho pelo povo enthusiasmado

á praça do Commercio e d'alli á casa de seu pae.

O Imperador deu ao lieróe a medalha de cavalheiro da

ordem do Cruzeiro.

Terminada a campanha do Uruguay, foi a do Paraguay.

O primeiro couraçado brasileiro (e construido em nossos

estaleiros) recebeu nome abrigador de Gloria: chamou-se. 
"Ta-

mandaré", Mariz e Barros foi escolhido para commandal-o e le-

vou-o bizarramente ao theatro da guerra.

No Passo da Patria, no rio Paraná, em face do campo e dos

fortes paraguayos a bombardeial-os, ou a sondar o rio a despeito

do horrível fogo inimigo, Mariz e Barros fez prodígios de valor

e de audacia com serenidade sempre imperturbável.

Mas a 27 de Março de 1866 o forte Itapirú e chatas para-

guayas pretenderam embaraçar nova digressão pelo Paraná in-

cumbida ao vapor 
"Henrique 

Martins", e por isso os encoura-

çados 
"Tamandaré" 

e 
"Brasil" 

bateram-se contra o forte e

contra as chatas desde as dez horas da manhã até as quatro da

tarde. As chatas foram destruídas e afundadas e taes estragos

soffreu o forte que completamente emmudecera.

Era tempo de descançar; retiravam-se os vapores, quando

uma bala disparada do forte, penetrando pela portinhola da ca-

samata de prôa do 
"Tamandaré", 

leva em estilhaços as correntes

que a defendiam, e que ricochetando dentro das paredes da

casamata, ferem trinta e quatro pessoas.

Mariz e Barros, impassível na peleja, açode afflicto e cer-

cado pelos officiaes, e de súbito outra bala, entrando pela mesma

portinhola, dilacera horrivelmente o grupo de officiaes.

Scena horrível....

Além dos pobres soldados e marinheiros mortos e despe-

daçados que não deixaram nome, o bravo Vassimon, o commis-

sario Accioli, o escrivão Alpoim, cahiram completamente desfi-

gurados; o primeiro-tenente José Ignacio da Silveira ainda vive

e fala, tendo perdido um braço e uma perna, e calmo e sereno,

relata sem gemer ao sr. visconde de Tamandaré, que tinha im-

mediatamente acudido, o fatal acontecimento, e põe fim a nar-

ração sublime, murmurando-adeus e expirando.
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E do meio dos cadaveres, dos mutilados e dos marinheiros,

levantam Mariz e Barros, que tem a perna partida abaixo do

joelho também fendido e apenas pendente por tendões, e que
elle estoico arranca e lança ao lado, sorrindo para o sr. conse-

lheiro Francisco Octaviano de Almeida Rosa, ministro plenipo-
tenciario do Brasil, que estava então na esquadra, e que correra

com o sr. visconde de Tamandaré ao encouraçado, onde a patria
se cobria de luto em face da morte e da agonia de filhos he-

roicos.

No dia seguinte, na camara do 
"Onze 

de Julho", que servia

de hospital, Mariz e Barros nos braços do sr. visconde de Ta-

mandaré, tendo em face o sr. conselheiro Octaviano, em torno

amigos e companheiros, sorria a todos, e a brincar como que

para consolal-os, perguntava, alludindo ao medico:

Quem é o homem que vae ao leme ?

Era preciso amputar-lhe a perna, quasi completamente per-
dida, acima do joelho. Os médicos apresentaram-se, e quizeram
applicar-lhe chloroformio. Mariz e Barros sorriu-se ainda, e

disse:

Prefiro um charuto ao chloroformio.

Deram-lhe o charuto. Elle fumou-o tranquillo e como in-

differente durante a amputação.

Quando a operação terminou, o heroe, deixando dc sorrir,

disse commovido, mas sem abatimento de animo:

Digam a meu pae que honrei sempre o seu nome.

E pareceu adormecer... cerrára os olhos...

Eram vinte minutos da primeira hora do dia 28 de Março

de 1866.

Antonio Carlos de Mariz e Barros — o Leão — acabava de

morrer!

Toaquim Manoel de Macedo
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NAVIOS DE GUERRA E OCEANOGRAPHIA

O novo cruzador allemão 
" 

Emden" surgiu com interessan-

tissimo programma de trabalho scientifico no decorrer da sua

viagem de mostra que durará todo o corrente anno.

Na viagem de Macassar, nas índias orientaes hollandezas,

a Nagasaki, no Japão, effectuou uma série de sondagens, dando

em resultado um novo 
"record" 

quanto á profundidade, tendo

attingido fundo de 11.000 metros.

lia muito que se sabe que as aguas mais profundas são

as que rodeam o archipelago do Japão, onde a menor espessura

da crosta terrestre é a responsável pelos freqüentes terremotos

no Império do Sol Nascente.

O cruzador allemão está perfeitamente apparelhado para

observações scientificas, e a sua longa viagem trará muitos

resultados materiaes aos nosos conhecimentos náuticos.

A questão suggere de per si indagar-se si, em tempo de

paz, os navios de guerra se devem empenhar, mais do que ora

fazem, nesse genero de trabalhos. Vae para alguns annos, um

submarino hollandez foi enviado em excursão da Hollanda a

Java 
— viagem essa igual em extensão á empreendida pelo

nosso 
"K 

20", da Inglaterra a Singapura.

O barco hollandez teve incumbência de effectuar, durante

a viagem, especialmente quando nos tropicos, diversas invés-

tigações scientificas. Os resultados, porém, dessas investiga-

ções, ao que nos consta, não foram trazidas a publico.

Na marinha ingleza, trabalho como o feito pelo 
"Emden"

compete ao Survey Service. A nossa marinha ha desempenhado
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notável papel em explorações oceanicas. A celebre viagem

de exploração da fragata 
"Challenger" 

contribuiu mais do que

nenhuma outra para o conhecimento scientifico do oceano.

Nas explorações polares a Marinha Ingleza fez também

trabalho mui profícuo. De ordinário, os deveres e a rotina a

bordo de um navio de guerra poucos lazeres deixam para indaga-

ções scientificas, além do que, 
- as undiades geralmente não se

acham fornidas dos necessários instrumentos indispensáveis a

essas explorações.

Ouiçá, hoje em dia, taes explorações sejam menos pre-

mentes do que eram ontr'ora, depois que as descobertas foram

levadas por deante, com acurada minúcia, pelas differentes

marinhas de guerra.

Em explorações geographicas, a Marinha Britannica

occupou o logar da frente, isso por mais de dois séculos. O

facto é que, homens inclinados á sciencia, dos quaes ha muitos

em a nossa marinha, tem a sua attenção de tal modo absorvida

no desenvolvimento de assumptos da guerra moderna que mal

lhes sobeja o tempo para averiguações de mysterios da natureza.

O fogo de Sant'Elmo e a luminosidade do mar são meros logares

communs dessas investigações; e a serpente do mar, a sereia, o

homem voador hollandez já não lhes excitam a sobrecarregada

curiosidade.

(Da 
"Naval 

and Military Record") .

NAS PROFUNDEZAS DO OCEANO

Os abysmos marinhos, onde se somem tanta coisa e tantas

vidas, revelam á scienciaos seus mysterios por meio de novo

e engenhoso apparelho devido ao Dr. Hans Hartman, scientista

de fama universal, companheiro de explorações do príncipe de

Monaco, genialissimo cultor da occanographia.

O apparelho, de que os Estados Unidos já se servem para

a pesquisa de navios afundados durante a guerra, é formado
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de um cylindro de aço, construído em Essen, nas mesmas offi-
cinas de Krupp donde sahiram tantos instrumentos de morte.

Pôde o citado engenho descer áté á profundidade de sete
milhas, ficando em communicação com a superficie do mar
por meio de um telescópio; ha uma câmara óptica para photo-
graphar a vida submarina, uma espécie de alçapão eme encerra
perfeitamente os representantes da fauna oceânica que se pre-
tende colher, além de um projector de enorme potência.

Ha alguns annos, o inventor desceu no Mediterrâneo, a
cerca de 1.500 pés de profundidade, num apparelho menos
aperfeiçoado Nessa interessante exploração observou, em 500
pés. uma região completamente sem vida.

A differença entre a vida animal das camadas marítimas
superiores e das inferiores conduziu-o a declarar-se favorável
a uma theoria já geralmente acceita, isto é, que a fauna dos
abysmos marítimos não tem origem nas partes superiores dos
mares, sinão nas grandes profundidades.

Realmente essas investigações têm revelado a existência de
animaes singularissimos. O Dr. Hartman viu passar diante da
sua objectiva o polvo gigante, monstro quasi legendário, de ter-
riveis tentáculos, o malfazejo e repugnante cephaldpodo que
Victor Hugo descreve tão vigorosamente nos "Homens do
Mar"; além de outras espécies mais inverosimeis.

Uns pareciam artefactos mecânicos; outros, phosphorescen-
tes, tinham a apparencia de pequenos aeroplanos luminosos;
outros assumiam os mais extranhos aspectos e as mais raras
iridicencias, e deixavam entrever no movimento uma graça
toda particular.

Alguns desses mysteriosos exemplares da bizarra zoologia
marítima eram como attraidos pelo feixe luminoso que emanava
do cylindro, e pareciam hypnotisados. Certos outros escancara-
vam olhos immensos, ou ao contrario, pequenissimos, ou não
se davam por achados. Uns tinham cabeças disformes, con-
trastando com a pequenez do coqx).
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Houve outro typo que chamou particularmente a attenção

do scientista: tinha o feitio de um globo escuro, sem nenhum

tentáculo; porém, atritado pelo cylindro, alongou-se como uma

grande serpente.

A transformação foi tão rapida que Hartman não teve

tempo de orientar sobre elle o fóco; no emtanto, observou que

do interior do globo se desprendia um arco phosphorescente, em

seguida todo o animal desapparecia nas aguas, mostrando

apenas a cabeça luminosa.

Mais curioso ainda era outro 
"specimen", 

também em

forma de globo, mas vermelho, provido de ligeiros tentáculos.

Ora o bizarro habitante dos profundos oceânicos tomava a

fôrma de uma estrella, ora se exhibia como um chuveiro de

lampadas multicores, ora todo se contraia e se dliatava, para

mostrar-se de novo em plena rotnndidade incandescente.

Ainda avistou o Dr. Hartman outros muitos animaes que

ás vezes pareciam compridos e rectos, outras vezes ovaes; ora

discos fluctuantes, ora filamentos de varias tonalidades; uns

abriam-se como umbrellas, outros como flores ao desabrochar.

O illustre oceanographo realisou essa interessante e arris-

cada exploração em companhia de uma distincta collega, a

doutora Alma Reed, também bastante conhecida pelos seus es-

tudos e pesquisas do mesmo genero do Dr. Hartman. E hoje

não só a oceanographia como também a archeologia auferem

incalculável vantagem do apparelho de sua invenção.

Espera-se, entre outros muitos e importantes empreendi-

mentos, que elle possa retirar do fundo do oceano as triremes

que naufragaram nas visinhanças de Carthago, em 455, A. C.

Trata-se bem de cerca de quatrocentas naus onde Gense-

rico, rei dos vandalos, havia embarcado os thesouros retirados

de Roma em quatorze dias de saque: mármores raros, objectos

preciosos, ornamentos de palacios imperiaes, e de templos chris-

tãos, tudo quanto o barbaro invasor usurpara á cidade illustre

que então dominava o mundo.

("Da Scena Illustrada").
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O fundo do mar e a sua fauna exótica
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DE BLÉRIOT A LINDBERGH

Um collaborador de 
"L'Aéronautique" 

que se assignà H. B.

publicou na mesma revista de junho ultimo interessante artigo

sob.a epigraphe supra.

Ha dezoito annos, escreve elle, Luis Blériot atravessou a

Mancha. Agora Charles Lindbergh atravessou, em um só vôo,

o Atlântico, de Nova York a Paris.

Parece que esses dois acontecimentos suscitaram estrepi-

tosos enthusiasmos por parte do publico e, seguramente, os

mais desinteressados que ha registrado a historia moderna.

Ha oito annos, o armistício que poz termo á guerra sus-

citou entre os alliados extrema alegria pelo triumpho; mas, no

mais profundo das almas, e, desta vez, nos dois campos, era a

remissão que se saudava, a entrada em convalescença após en-

fermidade da qual milhões de homens falleceram.

Éramos, então, muito jovens quando Blériot vôou de

Calais a Dover; não obstante, temos a lembrança assaz precisa

do sentimento que nos exaltou nessa tarde de julho de 1909

para experimentar igual sentimento á nova do feito de

Lindbergh.

A exaltação, o franco enthusiasmo, que tal commettimento

nos provocou, temos a firme convicção, foi sentida por todos

os habitantes do mundo civilisado.

Esse modo de sentir estendeu-se áquelles que tinham o

coração confrangido pela perda dos mallogrados compatriotas

que, si fossem bem succedidos, seriam os primeiros a effectuar

feito de tal magnitude.

Não haverá na navegação aérea algo de grande virtude,

para que as suas progressivas affirmações sobrelevem assim

todos os filhos dos homens? e para que todos os povos da terra,

espíritos e corações reunidos, saüdem os mais authenticos heróes

da humanidade dos triumphos aeronáuticos? Certamente, quiçá

arautos de algum destino melhor, de alguma bemfazeja li-

bertação.

Como poderemos duvidar, nós os privilegiados dessa noite

inesquecível em que, na sombra que cobria o aero-porto, ou-

viu-se o som mecânico e suave de um motor já a meia força,
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lobrigando-se a silhueta <lo fantasma do 
"Espirito 

de S. Luiz',

vindo do outro lado dos oceanos, avistando-se afinal, entre dois

fogos da balisa, as puras linhas do avião — obra do homem,

inclinando-se para o sólo — todos se precipitando para Lin-

dbergh, como a participar da sua grandeza?!

A rota effectuada por Lindbergh, a via que Nungesser e

Coli tentaram abrir os primeiros, unindo synibolicamente dois

povos por dois nomes, será dora em diante seguida por nossos

descendentes. Ha, porém, nessa victoria inaugural momento lu-

minoso de que toda a humanidade sentiu o esplendor, e que
devemos a Lindbergh, e pelo qual Lindbergh só deve ser sau-

dado e agradecido.

Lindbergh que acceitou praticamente o repto do Atlântico,

possue todas as qualidades necessarias á sua grande victoria".

Os signos do 
"Espirito 

de S. Luiz" resplandeceram sobre

as terras da Euroj>a como uma victoria que das estrellas do

pavilhão norte-americano irradiam seus esplendores por toda

a America.

LITERATURA MARÍTIMA

Um jury exclusivamente composto de homens de letras

acaba de conceder o prêmio da Renaissance, do anno de 1927,

ao Capitão de Fragata P. Chack, pelo seu livro Combatc-se no

mar, publicado o anno passado. Esse julgamento foi inspirado

evidentemente, acima de tudo, pelo enorme valor literário desta

obra, uma das mais notáveis que teem apparecido, com aquella

que o mesmo autor deu um anno antes m collaboraçã0 com o

romancista Claude Ferrére, com o titulo 
"Combates 

c batalhas

no marv. Este jornal, porém, onde se faz questão de seguir de

perto tudo quanto se refere á marinha, permittir-nos-á de nos

regosijarmos de um modo todo particular de que essa recom-

pensa altamente estimada seja dada a um official de marinha

escrevendo sobre assumptos exclusivamente marítimos.

O commandante Chack, que preenche actualmente as fun-

cções de chefe do serviço historico do Estado Maior da Ar-

mada, escreveu antes uma grande obra em dois volumes, enti-
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tu.ada A guerra dos corsários, eme estuda detidamente a histo-
na dos corsários, allemães nos mares longincmos, no começo da
guerra de 1914. Essa obra, cujas duas partes foram suecessiva-
mente analysadas no "Yacht" desde sua apparição, não só foi
approvada em França como no extrangeiro. Foi composta, en-
tretanto, para uso dos marinheiros, antes que para o grande
publico a quem a precisão e a abundância dos detalhes techni-
cos arriscam-se a disfarçar as grandes linhas do drama que ahi
e exposto. E' porque, sem duvida, o commandante Chack, todo
absorvido pelo seu assumpto e desejoso de o fazer conhecer
melhor, tentou com Claude Ferrére, que foi seu collega na Es-
cola Naval, refazer o relato da batalha de Coronel, da batalha
dos Falklands, da morte do Emden, etc. . ., de modo a interes-
sar uma categoria maior ele leitores. O suecesso veiu logo. Re-
conheceu-se pelo segundo volume que o commandante Chack
escreveu só, e a hsitoria da defesa do Canal de Suez, por exem-
Pio, foi uma revelação, não só para o grande publico, mas paraum grande numero de marinheiros. Será o mesmo, não se pôdeduvidar, com o terceiro livro que o autor vai publicar em
breve, e que se chamará Sobre os bancos dc Flandres.

Uma exactidão escrupulosa no relevo elos feitos, uma
lorma excellente, com emoção ás vezes, uma vida sempre in-
tensa concorrem para fazer de suas obras os verdadeiros mo-
delos de um gênero que o autor creou e do qual se pôde justa-mente orgulhar.

Essas qualidades bastariam amplamente para explicar o
suecesso de taes livros. A escolha dos assumptos, entretanto,
n^o e extranha. E' uma maneira commum de dizer que a França
nao conhece a sua marinha, porém não é menos duvidoso quee"a a ame mui sinceramente, e que as narrativas cuja acção se
Passa sobre o mar têm sempre tido entre nós (o favor) a mercê
de leitores numerosos. Devia ser assim, com mais razão, paralivros que falam dessa guerra naval tão completamente ignorada
oe todos por todo o tempo em que durou, e cujas peripéciassao mais variadas e mais. imprevistas do que as ele varias obras
de pura imaginação. Esta razão, sem duvida, explica que toda
mna literatura já fosse publicada sobre a guerra marítima, li-
teratura que mesmo em França é agora muito rica, e mais
Procurada talvez que aquella cujo assumpto foram as opera-
Soes terrestres,
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Documentos não faltam, mesmo no momento actual, aos

que queiram fazer uma idéa do que foi o papel das forças na-

vaes durante a grande guerra. Vieram logo as Memórias de

alguns dos principaes protagonistas: as do almirante Jellicoe,

as dos almirantes allemães Tirpitz e Scheer, as do almirante

americano Sims, que, apezar de seu fim mais ou menos dis-

simulado de apologia pessoal, merecem collocar-se nas mais

sérias bibliothecas. E' preciso reunir a essas as Recordações da

guerra do almirante Dartige du Fournet; os Ensinamentos da

guerra naval, do contra almirante Daveluy; a Guerra naval, do

vice-almirante Bienaimé, posto que encerre muita polemica; a

Historia da Guerra naval do tentne de Bovoyere, si bem que

faça sobre certas marinhas extrangeiras apreciações das quaes

o menos que se possa dizer é que são inteiramente descabidas;

Bloqueio e guerra submarina do capitão de fragata Laurens; e

alguns outros ainda que nos excusamos de enumerar aqui, mas

que, surgidos durante a guerra ou immediatamente depois, não

puderam dispor sempre da documentação completa necessaria á

sua duração.

Em compensação, essa documençtaão foi plenamente uti-

lisada pelo nosso collaborador o commandante Thomazi, em

suas tres obras: A guerra naval na zona das esquadras do

Norte. A guerra naval no Adriático, e A guerra naval nos

Dardanellos, que serie supérfluo elogiar. Recompensas do

Instituto, depois das apreciações unanimes das imprensas fran-

ceza e extrangeira, consagraram-lhe o grande valor.

Além das obras históricas cujos autores se esforçam por

reconstituir scenarios no tempo ou no espaço, existe outro ge-

nero de livros que atrae e retem especialmente toda a curiosi-

dade. E' o das recordações pessoaes, quando os que as reúnem

não têm necessidade de redigir um arrazoado, mas que podem,

com toda a liberdade, contar o que viram, com a única condi-

ção de ser exactas.

A esse genero pertencem principalmente as Recordações de

guerra dum velho cruzador, onde o capitão de fragata Dumes-

nil, desde vice-almirante e commandante em chefe da esquadra

do Mediterrâneo, conta a vida agitada do Latouche-Tréville,

sob o seu commando, nos Dardanellos, e no mar Egêo; Ao

largo, do tenente Guichard, livro cheio de impressões francas e
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inamente annotadas, tomadas a bordo de uma vedeta nos ar-
recores de Dunkerque; o Caderno dum segundo-tenente, de

ernard Franck, onde se encontra a famosa abordagem duma
escuna turca 

pelo Nord-Caper, no Mediterrâneo.

Do lado dos allemães, e entre as obras traduzidas em fran-
cez, é preciso citar A batalha da Jutlandia vista do Dcrfflinger,
pelo capitão de corveta von Haase, que commandava uma torre
a bordo desse cruzador de batalha, e tomou parte importante na
acçao. Os marinheiros que não assistiram a esse grande e único
combate leram essa obra com a mesma curiosidade apaixonada
cjue as pessoas extranhas á marinha.

Ainda recentemente, encontram-se informações ainda mais
minuciosas, 

porém desta vez da parte dos inglezes, na Batalha
'^a Jutlandia contada pelos combatentes, que o commandante
^°gniet teve o cuidado de fazer acompanhar, traduzindo-a, de
numerosas 

notas explicativas e schemas que permittem aos lei-
tores menos informados afigurar-se com uma grande exactidão
('as 

phases successivas da batalha. As memórias dos comman-
dantes, dos Officiaes de tiro, dos officiaes de navegação, al-
ternam com as dos mecânicos, de médicos e de homens perten-
centes a todas as especialidades, que se achavam no fundo dos
navios e não viam o que se passava por fóra; porém, contam
com uma simplicidade por vezes admiravel o que faziam e o

Çjue 
sentiam em seus compartimentos fechados. Existem sobre

]sso documentos dum valor excepcional.

Pôde -se dizer outro tanto de Engarrafamento de Zeebru-

Qe, pelo commandante Carpenter, da marinha britanica, que
coininandou 

o cruzador Vindictive e dirigiu essa audaciosa e
magnífica operação. E' impossível narrar com mais modéstia
Um feito de armas tão heroico. 

"O 
mais bello feito de armas

de todas as guerras navaes", como justamente o chamou o vice-
a'mirante 

Fournier. Esse livro é dos que é preciso collocar
entre as mãos da mocidade.

A bordo dos cruzadores de batalha, por M. Filson Young,
e um 

quadro notável da vida que se levava nesses poderosos e

japidos 
navios, e em particular no Lion, que conduzia o pavi-

mao do almirante Beatty, no mar do Norte. Verifica-se que
esse reginien era muito activo, mas admiravelmente organizado,
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A narração da batalha do Dogger Bank, tal como nos foi dada

lK)r aquella testemunha ocular, prestou-se a algumas discussões.
M. Filson Young não é profissional do mar, é um jornalista.
Si seu culto pelo grande chefe britânico o tornou talvez parcial,
sua qualidade de homem de lettras fez delle uma testemunha

particularmente apta para surpreender os lados pittorescos da
acção; por isso, o seu livro, muito colorido, merece ser classifi-
cado entre os melhores que a guerra inspirou.

Emfim, é preciso citar O ultimo corsário, historia do ve-
leiro pirata Sccadlcr, narrada pelo seu commandante, o official
de marinha allemão von Liickner. As aventuras que ahi estão
contadas são todas escrupulosamente verdadeiras, e portanto,
não constituem romance onde se veem cousas inverosimis. Ha
mais imprevisto na vida, sobretudo em tempo de guerra, do

que na imaginação dos autores mais fecundos.

(De 
"Le 

Yacht").

Nada realmente mais justo e mais cabível do que o cultivo

das letras em profissão como a marinha, onde ha plethora de

motivos, e o proprio ambiente, quer o navio, quer o mar que o

circunda, é de molde a inspirar e a estimular a veia literaria

mesmo daquelles que a tenham mais modesta e acanhada.

Entretanto, é onde menos se escreve e onde ainda menos

se lê. Não são muitos os escriptores navaes; ou por outra: ha

que differenciar escriptores navaes, que assim se entendm aquel-

les que apenas se limitam a defender assumptos technicos ou

muito proximos da ra:a profissional, dos literatos de marinha,

que somente abordam a ficção, a fantasia do scenario do mar,

a par de impressões de viagem e amaveis narrativas de outras
terras e outras gentes.

E o mal (será um mal?) da falta de publicidade não mora

apenas nos arraiaes da armada brasileira, onde se conta por
limitadíssimo o numero de officiaes que escrevem, sendo, em •
cambio, lisonjeiro o numero daquelles que podiam escrever.

São raros os que profissionalmente, tendo a seu cargo in-
cumbencia de mérito a zelar, turmas de officiaes e praças a
instruir, deixam de sua especialidade obra de vulto, sinão um

simples manual ou o çonçatenamento de despretenciosas apos-
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tillas. O resultado dessa animosidade, ainda encarando a parte
technica, é vivermos restrictos aos compêndios extrangeiros, e
como consequencia, lutarmos com a ausência de uma technolo-

g!a apropriada, uma linguagem de officio, esse argot du métier
ciue não se confunde, e tanto facilita a vida do especialista.

Uma dessas lacunas que mais realçam a necessidade da

profissão é um dxcionario marítimo que ao menos continuasse
aquelle 

que ha tempo se deu a lume sob a abalisada direcção
do almirante barão de Angra, typo de marujo á antiga, ferre-

nho disciplinador á maneira de Jervis, desses que amoldavam
rigorosamente 

a sua alma á alma do seu barco numa unidade
vital de ferrea solidez.

Tal obra, utilissima por todos os titulos, principalmente o

se deixar em repouso a estafadissima De Ia quille à la pomrnc
du mât, 

que tantos annos nos orientou nas pesquizas do officio
etn línguas completamente alheias á nossa — tal obra está sendo

em boa hora ampliada e modernisada pela competencia e acri-

solada abnegação 
profissional do almirante José Victor De La-

mare, official ciue toda a sua vida se revelou culto e estudioso,

c actualmente executa um emprehendimento de gigante, em

absoluto fora da sua raça e da sua época: aos oitenta annos de

idade tenta, inicia e termina um diccionario maritimo em seis

'iiiguas — da letra A á letra Z. Esse trabalho está sendo pu-
l>Hcado 

por esta Revista, em supplemento e chamamos para elle

a attenção da marinha e de quem se interessa por questões
do mar.

A obra Os vossos Almirantes do almirante Henrique Boi-

teux condensa a historia da armada brasileira desde as suas

origens até ás vesperas da Republica. E' empresa de grande fo-

lego, repositorio de investigações rigorosamente certas sobre a

evolução da nossa vida naval de quasi um século. Completa esse

serviço, 
genial e relevantissimo, o livro A marinha de guerra

no tempo dr d. João VI, chronica da armada colonial versada

em fontes da melhor reputação, que mereceu do barão de Rio

Branco of, mais acalorados encomios.

Esses livros a Imprensa Naval vende-os por uma ninha-

ria, e devem fazer parte das estantes de bordo como archivos

de freqüente manuseo.

Outra no genero são as Ephcmcrides Navaes que Garcez

Palha 
pacientemente compilou e editou. Vão ellas, contando dia
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a dia a vida da marinha, desde 1822 até 1890. Nada mais digno

de continuação, attendendo-se á grande somma de occurrencias

que proveem dessa data aos nossos dias, e até hoje jazem no

esquecimento dos archivos e das bibliothecas, como teares onde

a traça executa os seus caprichos rendilhados de destruição.

Emquanto isso, o marinheiro espera, ávido de leitura sadia,

porque ninguém mais que elle carece do livro como o mentor

do seu espirito e o companheiro da sua nostalgica solidão.

Tem felizmente compreendido essa necessidade o actual

director da Bibliotheca da Marinha. Justiça lhe seja feita.

Por sua mão, o livro que o marinheiro deve ler divulga-se

systemjticamente dentro dos proprios recursos da repartição

que lhe foi dado administrar. Assim, obras de valor e vulto

technico, da lavra de officiaes da nossa Armada, e que nem

toda ella conhece, teem se espalhado até pelos estados, pro-

curando o leitor, ao envez de o leitor procural-as.

De resto, foi mesmo esse o intuito da passada directoria,

organizando e distribuindo pela esquadra, e departamentos na-

vaes varias pequenas bibliothecas, a exemplo do que se tem

feito com successo nas mais adeantadas marinhas do mundo,

notadamente na marinha americana.

Incentivado esse desideratum, q.:e de toda a sorte desbasta

pouco a pouco a indifferença do brasileiro pelo livro, acredita-

mos que em breve tempo o marinheiro busque na leitura o seu

mais grato entretenimiento, cançado afinal de pelotear em vão,

num malabarismo contraproducente, as espheras de couro da

sua ignorancia.

Esse dia ha de vir, si Deus quizer; e o marinheiro mo-

derno, cujo horizonte de conhecimentos se dilata num raio de

muitas milhas, o que o distingue do marinheiro antigo, apoiará

tão salutar objectivo com a defesa da sua energia e da sua

creadora intelligencia.
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AS CARTAS PILOTOS E OS TRABALHOS DE MAURY

Não ha profissional que não conheça as cartas nauticas, de
grande utilidade na pratica da navegação transoceanica, deno-
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Mathew Fontain Maury, eminente official da Marinha dos Estados

Unidos da America, a quem se devem seguras c rapidas derrotas

transoceanicas dos antigos veleiros.
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minadas Pilot Cliarts, editadas pelo Departamento Hydrogra-

phico dos Estados Unidos.

Com o titulo 
"Segurança 

da Navegação", o illustre escri-

ptor Raphael Estrada, escreveu na 
"Vida 

Marítima" um in-

teressantissimo artigo em que se refere ao grande Maury de

assignalados serviços á navegação.

As precursoras, ou para melhor dizer, as bases firmes das

Utilissiinas "cartas 
pilotos" foram as cartas dos ventos e das

correntes feitas por Maury, e depois aperfeiçoadas por outros

peritos navegadores, entre os quaes merece ser citado o capitão

de fragata 
John C. Soley, que contribuiu principalmente para o

estudo das correntes.

"Todos 
os mezes o Departamento de Hydrographia dos

Estados Unidos publica as pilots cliarts para os oceanos Atlan-

tico e Pacifico Norte, para o oceano Indico e para os mares da

America Central; trimestralmente publica as cartas do Atlântico

e Pacifico Sul.

Nessas cartas, de irreprehensivel confecção graphica, ap-

parecem os mares divididos em quadrados de 300 milhas ou cinco

grãos de lado, assignalando-se nellas, symbolicamente, a direcção

e a força média do vento. Indica-se mais uns tantos por cento

de calmas e tempos tempestuosos, e suas trajectorias quando

s;io intensos; as áreas em que ha probabilidades de nevoeiros

em porcentagem approximada para cada mez; as variações ma-

gneticas com suas linhas isogonas e os perigos fluctuantes, taes

como os iceberg, e derelictos, cascos de navios abandonados 011

naufragados, etc.

Uma profusão de flechas indica as correntes. Os pontos

da costa onde existem postos semaphoricos, ou estações signa-

leiras 
que avisam os máos tempos; as significações destes si-

gnaes, e também indicam-se os pontos onde ha estações telegra-

phicas, radiographicas, radiogoniometricas e pharóes.

Estão traçadas com clareza e nitidez nas cartas piloto, as

derrotas 
que deverão seguir os navios veleiros, 011 vapores.

Examinando-se, com attenção, por exemplo, a carta do

mez de Junho ultimo, referente ao Atlântico Norte, — mez em

que predomina o bom tempo, ainda que assolado por densos ne-
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voeiros — observaremos que as derrotas dos vapores da Eu-
ropa a Boston e Nova York, deverão cortar o meridiano de
47° W no parallelo de 40°30' N. e as derrotas a Leste deverão
cortar o citado meridiano na latitude de 30° N.

O critério a seguir na travessia muda conforme a época do
anno e segundo a situação do limite dos gelos, deslocando-se

para o Norte o rumo das derrotas quando os gelos fluctuantes
não descem das regiões polares.

As principaes linhas de vapores combinaram em convênio
de Outubro de 1924 seguir fielmente as instrucções do Depar-
tamento Hydrographico, assim a derrota no Atlântico Norte
foi fixada de modo que não deixa margem a duvidas quando a
ordem e a circulação oceanica. Evita-se, deste modo, que os
navios coincidam em um mesmo ponto do caminho. Todas as
derrotas da Europa á America deverão cortar determinado me-
ridiano em determinada latitude (parallelo) e nas derrotas de
volta o meridiano indicado deverá ser cortado 60 milhas mais
ao Sul. Evitam-se, deste modo, probabilidades de collisão.

Um complemento das pilots charts é o Memorandum dia-
rio (Daily Memorandum), em que o Departamento de Hydro-

graphia noticia diariamente os perigos eventuaes de navega-

ção. Também, semanalmente apparece o Boletim de Hydrogra-

pliia, com a summula das noticias do Memorandum, accrescida
de outras informações importantes, mas de necessidade menos

urgente.

Si as noticias a publicar são muito urgentes, ellas transmit-

tem-se pelo T. S. F. das diversas estações costeiras. Este uti-

lissimo serviço foi inaugurado em 1921.

As informações de caracter permanente são publicadas se-

manalmente no Notice to Mariners (Aviso aos Navegantes).

Com o desenvolvimento da navegação aérea, começou-se a

publicar, não ha muito tempo, a Notice to Aviators, que contem

úteis informações para a navegação aérea, facilidades que o

aviador poderá encontrar nos portos, regulamentos que regem a

aviação e dados sobre previsões do tempo.

Actualmente estes livros e folhetos constituem a essencia

da bibliotheca do camarim de navegação dos navios transatlan-
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ticos, no qual nunca deve faltar a pilot chart, que além de sua
unniediata utilidade traz sempre no verso, informações interes-
rantes sobre assumptos novos e indicação de publicações de
alguma importância e cujo conhecimento convém aos capitães
e pilotos.

No rigor do inverno, em que massas (banquises) de gelodeslizam á mercê das correntes, um adictamento ás cartas pilo-tos, Icc supplemcnt to North Atlantic Chart, apparece todas as
semanas e por elle o navegante tem perfeito conhecimento da
situação dessas temíveis massas de gelo, que é preciso evitar,
como um dos maiores perigos que podem surgir em determi-
nada zona do Atlântico Norte". 

*

Todos esses importantes serviços prestados com notável ef-
ticiencia aos navegantes, tiveram como preciosos precursores,os grandiosos, e acurados trabalhos de Maury, que durante
annos e annos seguidamente, com admirável perseverança col-
leccionou e estudou milhares de roteiros traçados por todos os
niares e em todas as direcções, pelos antigos veleiros de diffe-
rentes nacionalidades, a cujos capitães, Maury fazia constantes
appellos".

Maury nasceu no estado da Virgínia no anno de 1806 e
aos dezenove annos de idade entrou para a Marinha dos Esta-
dos Unidos. Fez a sua primeira viagem a Europa a bordo da
fragata Brandywind, que levou á França o general Lafayette.
Durante sete annos navegou sem cessar por todos os mares,
principalmente no Pacifico, em diversos navios, e como resul-
tado de suas observações e estudos práticos publicou um tratado
de navegação, que durante muitos annos foi o compêndio ado-
Ptado na Academia Naval americana.

Victima de um desastre ficou aleijado de uma perna, era
então primeiro tenente; mesmo assim, continuou no serviço,
ainda que impossibilitado de desenvolver, como antes a mesma
actividade material; em compensação dedicou-se ás actividades
de sua intelligencia e a coordenação dos trabalhos e estudos
feitos anteriormente, como encarregado do Deposito de Cartas
e Instrumentos, em Washington, no anno de 1842. Deu maior
surto ás suas iniciativas creando o Observatório Astronômico,
instituiu o Serviço Hydrographico e começou a publicar as
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Cartas de ventos e correntes e os Roteiros, que foram sem du-

vida, o ponto de partida para as Cartas pilotos modernos, tão

úteis e familiares aos navegantes de todo o mundo.

Também se deve ao grande Maury a carta batimetrica do

Atlântico Norte em que figuravam as linhas de igual profundida-
des até 7.400 metros e para sondar a enorme massa dagua, ideou

e fez construir prumos engenhosos. Com essa carta, que appare-

ceu em 1854, poude-se fazer uma idéa acceitavel do leito do

oceano para o grandioso empreendimento do lançamento do

primeiro cabo submarino, entre o velho e o novo continente.

A sua Gcographia Physica cio Mar é a obra mais notável

sobre o assumpto, que se tornou muito popular, traduzido em

diversos idiomas.

O benemerito pioneiro dos mares, chegou até o posto de

Capitão de Fragata e teve também, como geralmente acontece

aos super-homens, as suas vicissitudes.

Pela guerra da Secessão serviu na Marinha Confederada

e ao termo da guerra em 1865 foi desterrado para Inglaterra,

onde mereceu honroso acolhimento sendo-lhe conferido o ti-

tulo de doutor honoris causa, pela Universidade de Cambridge.

Na França não acceitou o convite para dirigir o Observatório

Imperial de Paris, preferindo voltar á sua patria ao ter noticia

da amnistia.

Foi, então, dirigir a Secção de Physica do Instituto Mili-

tar de Virgínia, onde terminou os seus dias de vida, em Feve-

reiro de 1873. O seu nome passou á posteridade como um

grande benemerito da arte nautica e sciencias correlativas.

S. de S.
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Pela Marinha Mercante Brasileira

— Deputado Nelson de Sentia — Rio de

Janeiro

O operoso e illustre deputado Dr. Nelson de Senna,
conhecedor 

profundo dos assumptos de Marinha, proferiu, ha
icmpos, 

na Camara dos Srs. Deputados, um importante dis-

curso, em defesa da marinha mercante brasileira, justificando
a apresentação do projecto n. 189.

Esse 
projecto dispõe sobre a equipagem de navios e em-

Marcações mercantes brasileiras e dá outras providencias.

O referido discurso foi publicado em folheto, de que
temos á vista um exemplar, cuja remessa agradecemos.

Póde-se dizer que o digno representante de Minas Geraes

esgotou o assumpto, encarando o problema da marinha mer-

cante nacional 
pelos seus variados aspectos.

Começa o exordio de sua notável oração com a these

lapidar do Almirante Walter Raleich:

"Quem 
domina o mar, domina o commercio; quem domina

0 conunercio, dispõe das riquezas de todo o mundo."

Mais adiante, tratando do apparelhamento dos portos bra-

•s'leiros, são de S. Ex. as seguintes criteriosas considerações:

"Com 
um?, extensão approximada de oito mil kilometros

corridos de costa marítima, dezenas de portos commerciaes a

natureza nos abriu nesse extensissimo littoral do Atlântico, na

Parte oriental do continente sul-americano. O esforço nacional

ja apparelhou até agora nada menos de oito grandes portos do

I>rasil 
para o commercio das nações: Rio de Janeiro, Santos,
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Bahia, Belém, no Pará; Rio Grande, Victoria e Manáos.

E tantos outros possuímos que podem ainda vir a melhorar as

suas condições naturaes, para offerecerem ao trafego inter-

nacional marítimo e ao intercâmbio mercantil, interno e externo,

lisonjeiras perspectivas de uma bem maior e mais intensa acti-

vidade economica.

De norte a sul, Óbidos e Santarém. Amarração e Tutoya.

São Luiz e Fortaleza, Parahyba e Natal, Macáo e Mossoró,

Tamandaré e Maceió. Aracaju e Ilhéos, Caravellas e Canna-

vieiras, Belmonte e Alcobaça, São Matheus e Santa Cruz,

Macahé e São João da Barra, Búzios, Angra dos Reis e Cabo

Frio, São Sebastião e Ubatuba, Iguape e Cananéa,. Paranaguá

t Antonina, São Francisco, Imbituba e Florianopolis, Porto

Alegre e Torres, Corumbá e Cuyabá — são portos de mar e

íluviaes de notoria importancia e que já têm o seu tal ou qual
desenvolvimento e merecem por isso a desvelada attenção dos

poderes públicos.

Quem pôde prever, vcrbis gratia, o surto que terá o porto
alfandegado da ampla e bem situada bahia de Angra dos Reis,

quando alli chegarem, dentro em pouco, os trilhos da ferrovia

Oeste de Minas, passando-se a fazer por aquelle entreposto

marítimo toda a entrada e sahida de produetos para o com-

mercio interior e exterior de uma larga e opulenta região do

hinterland brasileiro, em uma rêde ferroviaria de mais de 2.000

kilometros, desde Goyaz, desde o Triângulo e o Sudoeste Mi-

neiros ?

Quem poderá prever o futuro economico do novo porto

paulista de São Sebastião ou do esplendido porto catharinense

de São Francisco, quando se lhes levarem, ao primeiro, uma

estrada de ferro que por elle faça escoar a exuberante expor-

tação ora transbordante e quasi congestionada em Santos, e,

ao segundo, a copiosa producção que ha de ser trazida pela

projectada linha transcontinental do Brasil ao Paraguay e á

Bolivia ?

E a costa salineira fluminense e o littoral espirito-santense,

que assombroso desenvolvimento não virão a ter quando Cabo

Frio tiver melhor sahida para o seu sal e Santa Cruz tiver a

í,ua linha dé sahida para os minérios de ferro da região mi-

neira (Itabira) mais próxima desse porto capichaba?
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As companhias de navegação já existentes, e as que se
orem organizando, é que mais interessadamente desenvolverão

o commercio do Brasil através da nossa costa e pelas carreiras
c e vaPores 

para outras partes e regiões não só deste continente
c°mo do mundo inteiro."

impossibilidade em que nos achamos, devido a escassez

espaço, de reproduzir na integra o monumental discurso
(i0 eminente 

patrício, permittimos-nos citar, ainda, como uma

deis mais interessantes e attrahentes passagens a parte que se
refere ás

brandes 
possibilidades abertas á navegação fluvial no pais.

¦— 
Empresas que ora a exploram no Brasil e a navegação

nos rios São Francisco e Paraná.

"E 
ainda muito haveria que dizer, Sr. Presidente, das

nossas infinitas 
possibilidades de navegação interna a vapor,

nas 
grandes redes fluviaes navegaveis, que pertencem ao Brasil

e nos ligam a varias nações deste continente, pelas relações ire-

quentes de .commercio, vizinhança e amisade.

Já nos referimos aos dados, embora incompletos e constan-
tes de recentes 

publicações technicas, que calculam approxima-
damente em 36.945 kilometros a extensão fluvial navegavel,
crn territorio 

pátrio. Dessa rêde navegavel dos rios brasileiros
£e Podem constituir dous grupos: um de dez Estados, cada um

possuindo extensão navegavel superior a mil kilometros e som-
rnando ao todo 34.520 kilometros (Amazonas com 12.919 kms.,

Matto Grosso com 5.079, Bahia com 4.879, Minas Geraes com
- • 430, Piauhy com 2.234, Maranhão com 1.886, Rio Grande
c'o Sul com 1.497, Goyaz com 1.200, Pará com 1.126 e São
Paulo com 1.070 kms.); e outro grupo, também de dez Esta-

dos, com extensão navegavel inferior, em cada um delles, a mil
kilometros, 

e sommando todos elles apenas 2.425 kilometros

nos seus rios em condições de navegabilidade (Paraná com

590 kms., Rio de Janeiro com 519, Espirito Santo com 511,

Santa Catharina com 230, Sergipe com 192, Rio Grande do

Norte com 156 e Ceará com 33 kms.). Esses algarismos ex-

trahidos do estudo sobre 
"Rios 

Navegaveis do Brasil", publi-
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cado pela Inspectoria Federal de Portos, Rios e Canaes, no

volume 2" da notável obra sobre a geographia brasileira e citada

por occasião do Centenário da nossa Independencia pela bene-

merita Sociedade de Geographia do Rio de Janeiro, se resentein

naturalmente de notorias deficiências, principalmente, por exem-

pio, em relação aos rios goyanos e aos do Estado de meu nasci-

mento (Minas Geraes), cuja extensão navegavel é muito su-

perior á que lhes foi acima dada. Como não pôde deixar de
interessar aos illustres collegas, representantes da Nação, este
balanço de algumas de suas forças vivas, ouso esperar que me

dispensem sua benevola attenção e indulgência para poder con-
t:nuar nas minhas despretenciosas considerações.

Si attendermos só para o caudal da rede amazônica, vere-
mos que ella nos offerece, apenas no curso dilatado e prin-
cipal do 

"rio-mar 
, 3.165 kilometros francamente navegaveis

em territorio nacional, desde a foz no Oceano até á fronteira

occidental brasileira. E todos os mais notáveis affluentes do

Amazonas, tanto da margem direita, como da esquerda, lá

estão, no extremo Septentrião da Republica, cruzados e cor-

tados por navios a vapor de differentes emprezas, que sulcam

esses admiraveis 
"caminhos 

rolantes", na bacia amplíssima

do monarcha fluvial americano. A poderosa empreza 
"Ama-

zon River Steam Navigation Companv, Limited", por contra-

cto com o Governo Federal e dispondo de cerca de 40 vapores,

representando 20 mil toneladas, mantém as seguintes linhas,

sendo quatro iniciadas no porto de Belém do Pará (Linha do

Taipajós, de Belém a Itaituba. com 657 milhas; Linha do So-

limões ou Alto-Amazonas, de Belém a Remate de Males, no

Javary, com 1.750 milhas; Linha do Madeira, de Belém a

Santo Antonio, com 1.538 milhas: e Linha do Purús, de Be-

lém até Xapuri e Senna Madureira, no Territorio do Acre,

com 3.219 milhas e sete viagens annuaes) ; e outras quatro
linhas iniciadas no porto de Manáos (Linha dos Antazcs e

Rio Negro, de Manáos a Castello, com 325 milhas, e de Ma-

náos a Santa Izabel, com 423 milhas; Linha do Madeira, de

Manáos a Santo Antonio, com 670 milhas; Linha do Purús-

Acre, de Manáos a Xapuri, com 1.850 milhas e de Manáos

a Senna Madureira. com 1.650 milhas; e Linha do Juruá, de

Manáos a Cruzeiro do Sul, com 2.395 milhas).

Por sua vez, outras emprezas alli trafegam os seus va-

pores, também por contracto com a União; a 
"Empreza 

de
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Navegação 
Coutinho & Companhia" explora a Linha do Pu-

>ús-Acrc, 
de Belém-a Xupuri, com 2.775 milhas, e a Linha

iouRi° Juruá, de Belém a Cruzeiro do Sul, com 3.2(30 milhas;
0 Lloyd Brasileiro" mantém trafegada a sua Linha do Norte,
entre os portos do Rio de Janeiro a Manáos, com 3.249 mi-
has de extensão; a 

"Companhia 
Fluvial do Madeira" navega

<je Manáos até Santo Antonio, em uma extensão de 697 mi-
ias; a 

"Companhia 
Commercio e Navegação" explora a sua

'una desde este porto e cidade do Rio de Janeiro, onde tem

í>Ua sede. até o porto de Manáos, e a 
"Booth 

Line Company,
-imited faz navegar seus vapores, na linha de Fortaleza para

; lanáos e dahi para a Europa.

Além da fronteira occidental brasileira, o curso amazo-
'}1Co 

Solimõcs é navegado pela 
"Amazon 

River". em gran-
oes vapores, até o porto peruano de Iquitos, a 323 milhas
para lá da nossa linha limitrophe.

Nas Capitanias dos Portos do Pará, Amazonas e Acre
achavam-se 

registradas, até fins de 1922, nada menos de 252
embarcações 

a vapor, sob a nossa bandeira, e com uma tone-
'agem bruta de 46.881 tons., para a navegação e transporte
' e Passageiros, nos diversos pportos, rios e lagoas navegaveis

vasta hylaea amazônica septentrional.

Si passarmos uma breve revista nas linhas actualmente
trafegadas, somente pelos vapores da empreza 

"Amazon 
Ri-

ver naquella região, verá a Camara que só nos vários afflu-
entes da margem direita mantém ella estas carreiras de va-

pores : no Javary (que só tem 80 kms. de extensão nave-

gavel), pela Linha de Belém a Remate de Males; no Jun-
diatiba 

(extensão navegavel e linhas de navegação incertas) ;
110 Jutahy 

(que, embora tenha 800 kms. de extensão nave-

gavel, só é por ella navegado na foz) ; no Juruá (rio que
conta extensão navegavel passando de 1.000 kms., além de
mais 240 kilometros do seu affluente, Tarauacáq, servido pela
Linha de Manáos a Cruzeiro do Sul, com a navegação franca
c'e Manáos até São Felippe. em uma extensão de 1.724 mi-
lhas, a contar da capital do Amazonas, fazendo ainda a nave-

gação do Juruá outros vapores das emprezas 
"Coutinho 

&
C°mp." e 

"Nicolau 
& Comp."

Também é de notar-se o rio Purús, com uma extensão
"avegavel 

de 1.667 kms., fazendo-se durante sete mezes do
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anno franca navegação a vapor, nas 1.665 milhas de Manáos

c-té á bacca do ) áco, e nos outros cinco 1ne7.es sendo ella ape-
nas possível até acima da Bocca do Acrc (a 1.497 milhas de
Manáos); convindo salientar que esse rio Acrc, affluente prin-
cipal do Purús, é navegavel nas cheias até Brasilia (a 1.927

milhas acima de Manáos).

As tres linhas regulares com que a 
"Amazon 

River" ser-
ve ao Purús e ao Acrc são estas: de Belém do Pará a Xapuri
e Senna Madureira, com 3.219 milhas; de Manáos a Xapuri,
com 1.850 milhas; e de Manáos a Senna Madureira, com
1.650 milhas; e para lá navegam ainda os vapores da 

"Em-

preza Coutinho & Comp. e centenas de embarcações a vapor

pertencentes a seringueiros e proprietários particulares.
O rio Madeira é servido pelas Linhas regulares de Belém

a Santo Antonio, com 1.538 milhas, e de Manáos a Santo
Antonio, com 670 milhas, feitas pela mesma 

"Amazon 
River",

além dos vapores da 
"Companhia 

Fluvial do Madeira", rio
esse onde a navegação se faz em dous trechos: da sua fpz até
Santo Antonio (1.300 kms.) e de Guajará-Mirim até a con-
fluencia dos rios Mamorc e Guaporc (em uma extensão de
-24 kpi^ j, na região onde se construiu a famosa Estrada de
Ferro desde Candelaria ou Porto Velho (a ferro-via do Ma-
deira ao Mamorc)-, e vários dos grandes affluentes brasileiros
do Madeira, são também navegaveis por longos trechos (entre
outros, o antigo Aripuanan, hoje rio Rooscvelt, o Machado
011 Gy-Paraná, o Jansary, o Mamorc que nos alimenta forte
inter-cambio com a Bolivia, e o Guaporc, etc.).

No rio Tapajós, com uma extensão navegavel de 278 ki-
iometros, a navegação é feita pela 

"Amazon 
River", na linha

regular de Belém a Itaituba (cerca de 657 milhas) ; e no
Xingú a mesma Companhia faz uma navegação regular, desde
a foz até perto de Mós; e, desde Setembro de 1925, mediante
subvenção federal, a 

"Empreza 
José Fernandes Antunes", faz

uma linha de navegação, com 12 viagens por anno, no Alto-
Tapajós, desde Itaituba aos limites do Estado de Matto
Grosso.

Das emprezas paraenses de navegação, citaremos aqui a
Companhia Estrada de Ferro do Tocantins", que já mantém,

110 Baixo-Tocatithis, a linha de Belém a Patos, sendo que ha
133 kms. de navegação franca da ampla foz do Baixo-Tocati-
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ws ate a Cachoeira do Tapayima; e no Alío-Tocantins ha

r'eci°s navegaveis, de Praia da Rainha até Imperatriz, de
peratriz até Sant'Anna e de Todos-os-Santos até Porto

acionai, interessando assim a navegação inter-estadual (dosUtados de Pará e Goyaz).

Igualmente, na Bacia locantina, o seu máximo affluente
-•^vegavel, 

o Araguaya, com uma extensão de 1.300 kms., de

t !r"°' 
e navegado 

pelos vapores da referida 
"Companhia 

Es-

kfi 
Ferro do Tocantins", entre Santa Leopoldina e

-anta 
Maria, e por muitas embarcações particulares.

Quanto aos mais notáveis af fluentes da margem
squerda 

do Amazonas, lembraremos que: o Iça ou Pútumayo,

n"6 
U1" 

^ande 
r'° internacional com 1.600 kms. de extensão

^ 

avegavel, é visitado pelos navios e gaiolas da carreira de

^avegação 
até territorio colombliano; o Japurâ, com 1.960 kms.

e extensão navegavel, é sulcado pelos vapores da 
"Amazon

VUcr • dentro do Brasil, em um trecho de 338 milhas acima
e sua foz; o larguissimo e profundo Rio Negro — em cuja

jn 
ocadura no Solimões se ergue a opulenta capital amazônica

e 
francamente 

navegado pela mesma Companhia 
44Amazon

^lver 
, na linha 

que vae da Barra, logo antes de Manáos, até
- anta Isabel, em uma extensão de 423 milhas, havendo ainda
a em de Santa Isabel pequena navegação a vappor até as
nossas fronteiras com as Republicas da Venezuela e Colombia;
azendo ainda a 

"Amazon 
River" seus vapores cruzarem não

S<J as águas do Rio Branco (affluente navegavel do Rio Negro
em um valle rico de gàdaria, entre a foz do mesmo Rio

ranço e Caracahy e deste porto para cima até Villa da Boa

, 
,sta' em região muito pastoril), como as do Jamundá (na-•egavel 

até Volta Grande) e do Parú (que tem 140 kms.
navegáveis)."

Das conclusões finaes do citado discurso não podemos
uxar de repetir o seguinte trecho vibrante de patriotismo são

e viril;

Urge. 
portanto, que ponhamos o mais sincero empenho,

110 
proposito patriotico de reconquistarmos para o nosso poder"aval a situação de superioridade que sempre lhe foi assegu-

ada, neste continente, de accôrdo com as nossas próprias con-
01Çoes 

de riqueza, vitalidade e segurança interna."
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Completando estes despretenciosos commentarios, para
maior esclarecimento elos leitores, transcrevemos o projecto
que synthetisou as idéas do erudito parlamentar.

O Congresso Nacional resolve:
Art. 1". Fica o Poder Executivo autorizado a rever to-

dos os regulamentos que digam respeito á Marinha Mercante,
de modo a tornal-os harmônicos, afastando os dispositoivos
que embaracem e prejudiquem o desenvolvimento na navega-
ção commercial, concentrando todos os serviços em uma única
repartição, dependente elo Ministério ela Marinha.

§ 1". As attribuições dos navios e embarcações brasilei-
ras serão da livre escolha dos armadores, que não serão obri-
gados a ter mais numerosas do que os navios e embarcações
congêneres estrangeiras, attendendo ás classes e typos elos na-
vios e os fins e natureza elas viagens.

§ 2°. Os médicos de bordo só poderão ser escolhidos
dentre os que tenham as nomeações de inspectores e sub-inspe-
ctores sanitários marítimos, nomeações feitas pelo Ministério
da Justiça, na fôrma elo decreto n. 16.300, ele 31 de Dezembro
de 123, ficando, entretanto, sujeitos á fiscalização da Saúde
Publica.

Art. 2o. As visitas e desembaraços doos navios e embar-
cações brasileiras serão feitas a qualquer hora do dia ou cia
noite, independente elo pagamento de qualquer taxa ou emo-
lumento.

§ Io. Para que possa ter logar o que dispõe acima o ar-
tigo 2°, deverão os armadores, por si ou pelos seus prepostos,
agentes, commandantes ou seus representantes, avisar com
antecedência as repartições publicas interessadas, das horas
de entrada e sahida dos portos, de fôrma a providenciarem
para que os navios e embarcações não soffram demora nestas
formalidades.

§ 2o. Os despachos dos navios nas repartições federaes
poderão ser feitos pelos armadores ou por seus prepostos,
seus agentes, commandantes ou seus representantes.

§ 3o. A distancia entre dous portos sendo inferior a 300
milhas marítimas, ficam dispensadas as visitas.

Art. 3o. Os despachos dos navios e embarcações mer-
cantes brasileiras serão grátis nos consulados brasileiros, fi-
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-ando igualmente dispensados do pagamento da taxa de ca-
ridade.

Art. 4o. As regalias de paquetes somente serão concedi-
s aos navios estrangeiros que tenham mais de 10 milhas de

marcha horaria.

Art. 5o. Os navios mercantes brasileiros terão preferen-
Ua sobre os estrangeiros para a atracação e operações de carga
e descarga nos portos brasileiros.

Art. 6o. Ficam revogadas as disposições em contrario.

Resta-nos agora, esperar que o Congresso Nacional, torne

::nia realidade esse projecto, que constituirá um grande ser-

V)Ço 
prestado á navegação nacional.

Diogo Borges Fortes — Rcidiogonio-

mctria. — Rio de Janeiro

"O 
que pensamos que ella seja. O que realmente é".

^ão as primeiras palavras com que o intelligente e operoso
autor 

procura justificar o alcance da sua obra.

Trata-se, com effeito, de mais um attestado de quanto elle
se vem dedicando ao estudo da radiotelegraphia e seus proble-
mas, como illustrado especialista. E cuidando particularmente
('a Radiogoniometria, não faz mais que expor aos olhos de

entendidos 
uma questão capital no moderno desenvolvimento

Qa curiosa sciencia de Marconi, infelizmente ainda tão des-
curado entre nós, quando todas as marinhas já de ha muito

dispõem do mais aperfeiçoado apparelhamento radiogonio-

métrico.
"Como 

entre nós — confirma o autor — a radiogonio-

metria esteja ainda em estado menos que embryonario, e seja

essencial o seu estabelecimento, julguei meu dever traçar al-

Rumas linhas para chamar a attenção de meus camaradas e

talvez lhes revelar, com palavras tão isentas de technismo

possível, um mundo quiçá insuspeito por alguns. Não se im-.

provisa radiogoniometria, e por isso precisamos immediata-

mente cuidar delia, creal-a, estudal-a e a applicar".

Nada, portanto, de maior premencia para uma marinha

lue s e propõe a defeza de um littoral de 8.300 kilometros.
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Em 1920, quando estivemos em commissão na ilha de

Fernando Noronha, quasi diariamente por lá passavam navios,

em geral cargueiros americanos, que systematicamente pediam:
"Vamos 

regular os nossos radiogoniometros". Emquanto a

nossa estação, tida officialmente como uma das mais podero-
sas desse tempo (35 kw), era forçada a dizer que não os havia.

Sem embargo, desde 1916, subira ao Ministério da Marinha

um projecto documentado sobre a necessidade de um completo

serviço radiogoniometrico em nossa costa, proposto pelo

sr. commandante Moraes Rego, então director do Serviço

Radio Naval, de accôrdo com estudos do sr. almirante Sil-

vado, que nessa época superintendia a Navegação.

Mais tarde, quando addido naval em Washington, o

sr. commandante Graça Aranha teve occasião de remetter ao

Estado Maior da Armada os planos mais modernos sobre ra-

diogoniometros que nesse tempo se utilisavam e propagavam

na marinha americana.

Desta sorte, o presente trabalho do sr. capitão-tenente

Borges Fortes, com ser uma notável exposição de technica,

vem relembrar a carência desse utilissimo apparelhamento na

noísa Armada, onde, de resto, os bons especialistas em radio-

telegraphia hoje se contam por dezenas.

Acompanha o estudo, a que nos referimos, um bem elabo-

rado parecer, firmado pelos capitães-tenentes Pinto da Rocha

Pombo, Paulo Nogueira Penido e Sylvio da Costa Leal, que

são, na marinha brasileira, dos que mais envidam esforços

pelo progresso da radiotelegraphia.

A Galera — Oryão dos Aspirantes dc

Marinha — Io do mcz dc Junho.

Em nova phase, temos á mão o segundo numero dessa

primorosa revista dos aspirantes da Escola Naval. Com sum-

mario magnífico, onde esplendem pennas acatadas dentro e

.fóra da marinha, nitidamente impressa, cheia de bellas pho-

tographias, A Galera triumpha em toda a linha, sulcando im-

pávida, de panno cheio, os invios mares da imprensa patrícia.

Calorosas felicitações.
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Chile-Brasil — Chegou ao porto desta capital, no dia 24

Junho, o navio-escola, corveta 
"General 

Baquedano", em
V1agem 

de instrucção pelos mares da America do Sul, com
uma turma de guardas-marinha, tendo, antes, passado pelo
porto de Santos, depois de escalar por Buenos Aires e Mon-
tevidéo.

Festivamente recebidos, os distinetos marujos da nação
a'uiga, tiveram occasião de sentir bem de perto a sinceridade
(,°s sentimentos affectivos que nos unem intimamente, chilenos
e brasileiros, entrelaçados como verdadeiros irmãos.

Além das recepções e visitas officiaes, os dignos repre-
sentantes 

do Chile, foram alvo de expressivas e enthusiasticas
'•manifestações 

de carinho, não só por parte da nossa elite social,
c°nio também do povo carioca, nas expansões vivas de sincera
confraternidade.

Todos aquelles que já tiveram occasião de visitar o Chile.
011 

que de mais de perto o conhecem, sabem perfeitamente o

luanto esse sentimento de nossa parte encontra de reciproci-
(lade em todo o povo chileno. Não ha no Chile uma única
e'dade em que não se veja uma rua ou praça, das mais bellas e
"as mais importantes, com o nome de 

"Brasil". 
Na capital,

Santiago, a mais bella praça é a praça Brasil e tres de sua .
iuais bellas avenidas têm os nomes de Almirante Barroso, Rio
<lc 

Janeiro e Santos Dumont. Facto semelhante se dá em
alparaiso, e, póde-se dizer, em todas as cidades 'e mesmo

vdlas da grande Republica amiga.



198 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA

Em primeiro logar vamos nos referir á recepção realizada

na Embaixada Chilena, no dia 25 e da qual conservamos grata

e indelevel recordação como uma prova de elevada e distincta

consideração, a um dos mais illustres officiaes generaes da Ma-

rinha brasileira, o prestigioso almirante Antônio de Oliveira

Sampaio, actual director da Escola Naval de Guerra, e

que na alvorada da sua brilhante carreira militar, em tempos

que já se distanciam, teve a suprema ventura de conviver por

alguns dias com o povo chileno, gozando o affectuoso acolhi-

mento daquelles nossos grandes amigos, quando de passagem

pelo porto de Valparaiso, fazendo parte da officialidade do

cruzador 
"Almirante 

Barroso" em viagem de circumnavegação.

Aproveitando a circumstancia de se encontrar na nossa

Guanabara a corveta 
"General 

Baquedano", o Sr. Embaixador

Irrarazaval deu no edifício da Embaixada uma recepção em

honra ao Sr. Almirante A. J. de Oliveira Sampaio, afim de

lhe fazer entrega das insígnias da 
"Orden 

Al Mérito", que lhe

conferiu o governo chileno.

Para esta festa em honra áquelle almirante brasileiro

foram convidados o Commandante, officiaes e guardas-marinha

da corveta 
"General 

Baquedano".

Foi uma brilhante reunião de cordialidade chileno-brasi-

leira, em que os distinctos officiaes e a turma de guardas-

marinha do Chile tomaram contacto com as mais altas perso-

nalidades brasileiras e com os officiaes da nossa Armada e

Exercito.

A' tarde, no salão de banquetes da Embaixada, em pre-

sença do Sr. Ministro das Relações Exteriores, Dr. Octavio

Mangabeira, do President: do Supremo Tribunal Federal, Mi-

nistros da Guerra, Marinha e Agricultura, dos Chefes do Estado

Maior do Exercito e da Armada, altas personalidades do nosso

mundo politico e social o Sr. Embaixador Irrarazaval fez a

entrega solemne da insígnia de Ia classe da 
"Orden 

Al Mérito",



NOTICIÁRIO 199

que o governo chileno conferiu ao Vice-Almirante Oliveira
Sampaio, pronunciando um bello discurso, cheio de evocações
ce um passado de quasi quarenta annos, quando o citado almi-
rante, então 1.° Tenente da Marinha, visitou Valparaiso a bordo
do vaso de guerra "Almirante Barroso", sob o commando do
Capitão de Mar e Guerra Custodio de Mello.

O discurso do Embaixador do Chile é uma admirável"
c formosa oração, em que se destacam os enthusiasmos de um
espirito sempre joven, votado com fervor á obra de approxi-
mação chileno-brasileira.

Disse S. Exa. :
"Senhores:

Recebi o encargo official de entregar ao meu velho e
niuito presado amigo, o Sr. Vice-Almirante Antônio de Oli-
veira Sampaio, as insígnias da Ordem do Mérito, que o meu
governo lhe concedeu.

Essa Ordem é provavelmente a mais antiga da America.
l'oi creada nos albores da Independência de meu paiz pelo
-)irector Supremo e Libertador, D. Bernardo 0'Higgins, com
° propósito de significar a gratidão do paiz a illustres militares
extrangeiros que a serviram na luta titanica travada para
alcançar a nossa Independência política. Trouxeram pois, ao
Peito as insígnias dessa Ordem o irmão gêmeo de Bolivar na
Historia da America, D. José de San Martin; — o General
^°ler, argentino, que commandava a vanguarda do exercito dos
Andes na batalha de Chacabuco; — o General Las Heras, que
salvou o exercito do Chile depois do desastre da Cancha
Kayada; usou-a Lord Cochrane, aquella águia gigantesca cujas
azas abrangeram os horizontes do Atlântico e do Pacifico e
(Pte traçou com um sulco de gloria um vinculo na historia do
«rasil e do Chile; uzaram-na o General italiano Rondizoni e
dois grandes militares francezes tão gloriosos como o anterior:
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Beauchef e Tupper; trouxe-a, emfim, ao peito uma pleiade de

grandes guerreiros que o Chile recorda com gratidão.

Solicitei a vossa companhia afim de realizar esta homena-

gem em presença de tão distinctas personalidades políticas, so-

ciacs .militares de mar e guerra, deste paiz amigo, com a grata

assistência de meus honrados collegas do Corpo Diplomático e

,com a presença do Sr. Conunandante, Officiaes e Guardas-Ma-

rinhas da corveta 
"General 

Baquedano".

Pedi a honra de vossas presenças, para com ella realçar esta

homenagem e dissimular assim as proporções modestas desta

festa, e aproveitei a chegada de um vaso de guerra de meu

paiz para ter a satisfação de apresentar-vos ao Commandante

Merino e a seus officiaes e de pôr ao mesmo tempo em intimo

contacto os jovens guardas-marinha desse navio chileno com

seus camaradas das Escolas Naval e Militar do Brasil.

O encargo que meu governo me confiou não pôde ser mais

grato. Liga-me ao Vice-Almirante Sampaio uma amizade que

já dura longos annos.

Quantos ?

Não me atreveria a dar uma data exacta, por temer uma

indiscreção. Bastará recordar aquella phrase de um notável

financista chileno, D. José Besa, que alcançou a bella idade de

80 annos e que costumava dizer com tanto engenho como philo-

sophia da Vida: 
"nestes 

tempos, qualquer rapaz tem 60

annos".

Conhecemo-nos em uma occasião que, nem eu nem o

Almirante, jamais esqueceremos.

Numa manhã de primavera, um vaso de guerra que vinha

do Brasil, entrou na bahia de Valparaiso. Essa nave conquis-

tava em minha imaginação e na do povo da minha terra um

enorme prestigio. O Brasil era para nós o paiz de D. Pedro II,

aquelle nobre Imperador e poeta, philosopho e eximio diplo-
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¦nata, e Pae de seu povo a quem tantos serviços devia a paz
iio Mundo num momento grave, e cuja prestigiosa influencia

1 oino soberano do Brasil teve seguramente uma acção decisiva

para evitar 
que em dias difficeis se desviasse de seu rumo a

historia 
de meu paiz.

Nos mastros daquella nave de guerra fluctuava, pois, a

velha bandeira do Brasil, agitando-se ao vento como se quizesse
desprender-se 

delles para mais depressa chegar á terra. E em
teria tremulavam milhares de bandeiras chilenas que, por seu
^Llrno> se agitavam turbulentas, a fazer acenos de affecto e de
')oas vindas. Aquella era a linguagem muda que costumam

i^ar as cousas 
para falar ao coração, linguagem muda que a

sciência 
ainda não poude aprisionar em suas antennas, mas que

desde remotos tempos serve para que os povos communiquem
seus affectos atravez das distancias.

Um homem de guerra que possuia um extraordinaria as-

eendente 
sobre as multidões, não só por seu physico varonil e

olla 
galhardia, como também pela sinceridade e pelo calor ex-

tiaordinario 
de sua eloquencia, um homem que nunca pude

esquecer, 
Custodio de Mello, commandava aquelle barco.

^ inha a bordo um principe da Casa Imperial, um neto do
\ elho Imperador. Era um Principe, como os da lenda, louro

e gentil. Tinha 20 annos.

No seio da officialidade joven, entre os guardas-marinha
('o Almirante Barroso", já brilhava o primeiro galão do Tenente

'Antônio 
Sampaio — 

perdão, Almirante: assim vos chama-
"amos 

então. Elle tinha 20 annos.

Eu também tinha 20 annos.

"— 
Senhores: todo o mundo naquella época tinha 20

'"nnos; 
os marinheiros que vinham chegando, os estudantes e

n°s, 
jornalistas, que os esperavamos, e a multidão que os

declamava.
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Para ter uma idéa do espectaculo daquella manhã de festa,
é preciso conhecer as primaveras do Chile, quando ainda não
se tinham derretido as coifas de neve que cobrem a dilatada cor-
dilheira dos Andes no limite do horizonte. Os alamos mon-
tam guarda nos valles, em longas fileiras, e em toda a planície
e em todo o casario os durasnos e os cerejeiros apresentam a
primeira muda do anno, com seus trajes vermelhos e brancos,
numa ronda interminável. Seria preciso que alguma vez ti-
vesseis visto, senhores, o céo do Chile, azul e diaphano.

Foi nessa occasião que um Tenente que hoje é Vice-Almi-
rante e que goza em seu paiz de uma situação ele tanto pres-
tigio e de tanto respeito, sellou sua amizade com um estudante
e jornalista que hoje vae, como Embaixador do Chile, entre-
gar-lhe as insígnias que, por meu intermédio, lhe offercce o
meu governo.

Meu caro amigo:
Muitas vezes pensei ejue nossa amizade se assemelha um

tanto á amizade de nossos próprios paizes. Entre o Brasil e
o Chile existiu na juventude uma estreita intimidade senti-
mental e mais tarde, na idade viril dos povos, o desenvolvi-
mento natural de nosso commercio, a exploração de nossas ri-
quezas, as preoccupações de nosso formidável progresso, bifur-
caram nossos rumos e é triste confessar que muito pouco ou
mesmo nada fizeram os governos para estreitar as duas Nações
com laços mais fortes, com laços de mutuo interesse, como
correspondente á idade madura que alcançaram ao seu vigor, ao
seu espirito de iniciativa e á sua vitalidade.

Não obstante, eu sinto palpitar uma esperança no ambiente
desta festa. A visita da "General Baquedano" a estas plagas
amigas, parece a precursora de um feliz esforço que a iniciativa
do Chile emprehende para crear esses laços de commum inte-
resse. A hora é propicia, porque governa agora o Brasil um
estadista eminente que têm a noção clara e perfeita dos grandes
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problemas que affectam o desenvolvimento de seu grande

paiz. Porque á frente da Chancellaria ha um estadista joven

e illustrado, de viva intelligencia, servido por nobres ambições

do bem publico e de confraternidade internacional e capaz de

realizar com o maior acerto a obra do Chefe do Estado.

O Chile, por seu lado, logrou realizar uma evolução afor-

tunada que accelerou em cem annos o rythmo de sua vida in-

dustrial, o desenvolvimento de sua riqueza e o jogo harmonico

de suas instituições.

Senhores:

Convido-vos a beber pela realização de todos esses ideaes

de progresso e de confraternidade, de trabalho e de amizade.

Jovens Cadetes da Escola Naval e da Escola Militar do

Brasil, Guardas-Marinha da 
"General 

Baquedano".

Faço votos para que, ao estreitardes as mãos de vossos

camaradas, tenhais a fortuna cie escolher, como eu escolhi em

occasião semelhante, um amigo para toda a vida.

A amizade é na ordem moral, o que certas affinidades são

na ordem physica. A amizade se funde na juventude ao calor

dos corações e mais tarc.e quando é verdadeira, si esfria com

a distancia, solidifica-se com o tempo.

Senhor Vice-Presidente da Republica. Senhores Ministros

de Estado, Srs. Embaixadores e Ministros Plenipotenciarios,

Srs. Senadores e Deputados, Srs. Generaes e Almirantes.

Chefes e Marinheiros, Srs. Commandante, Officiaes e Guar-

das Marinha da 
"Baquedano" 

a quem dou as mais affectuosas

boas vindas:

Salve! Pelo Brasil, pelo Chile!"

Agradecendo a alta distineção o Sr. Almirante Oliveira

Sampaio pronunciou o seguinte discurso:

A distineção que acaba de ser-me conferida pelo governo

do Chile é para mim de um inestimável valor, porque ella me
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vem do Chile, dessa terra de energias, dessa terra a que me

sinto ligado desde os meus verdes annos de idade.

Foi em 1888, isto é, ha cerca de 40 annos passados, que

tive a ventura de aportar a terras chilenas. Naquella época a

política tradicional do Brasil era de intimas relações com o

Chile. Essas relações intimas não eram propriamente pro-

dueto exclusivo da diplomacia de então, eram também uma

consequencia natural da sympathia mutua e espontanea dos

dois povos.

Hoje, ao historiador, seria talvez difficil precisar a quem

caberiam as glorias dessa acertada política; se aos governos das

duas nações conseguindo despertar no povo aquella sympathia,

se ao povo que a djetara aos governos pelo sentimento espon-

taneo e mutuo a que antes alludi.

O que é verdade é que naquella época eu tinha a impressão

de que um chileno sentia-se tão a vontade no Brasil como em

sua própria Patria, e, vice-versa, que um brasileiro sentia-se

lão á vontade no Chile como no Brasil.

Appello para o testemunho do Exmo. Sr. Embaixador

Irarrazaval, meu digno amigo desde aquelles tempos, que assis-

tiu e foi parte activa nas manifestações de sincero carinho tri-

butadas ao commandante, officiaes e tripulação da corveta
"Almirante 

Barroso", quando ao passar por Valparairo em

viagem de circumnavegação no anno de 1888.

Seria longo enumerar a série de factos que attestam o que

venho de dizer, occorridos durante nossa estadia naquella aben-

çoada terra.

Já não cabia mais ao governo chileno o receber-nos festi-

vãmente, porque o povo reclamava para si o que entendia ser

para elle uma satisfação um prazer.

Seja-me permittido relembrar dois factos:
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Uni delles, o primeiro: 
— O medico de bordo, Dr. La-

ranjeira, tinha recebido um convite, para ir á noite em casa de

Uma familia que lhe havia sido apresentada na vespera. A'

hora marcada dirigiu-se á residencia que lhe fôra indicada;

mas, enganando-se de rua, entrou pela casa que tinha o numero

procurado.

Transposto o limiar da porta, dirigiu-se despreoccupada-

mente para o interior ca casa. Chegado a uma pequena sala

de espera, onde se achava reunida a familia moradora do pre-

dio reconheceu o seu engano, e. lésto, procurou sahir. Mas o

dono da casa, estranhando a presença do desconhecido, saiu

no seu encalço e. segurando-o violentamente pelo braço, per-

guntou-lhe: 
"Que 

quiere Usted, aqui?"

• O Dr. Laranjeira, perturbado pelo acontecimento, mal

podia explicar-se e, num castelhano muito estropiado, buscou

definir a sua situação. Nas explicações que dava, o Dr. La-

ianjeira, que já receiava o castigo de sua supposta astucia,

valeu-se então do recurso protector declarando finalmente ao

dono da casa que elle era o medico do navio brasileiro.

Foi agua fria na fervura. 
"Ah! 

Usted és brasilero?

Venga entonces que quiero presentalo a mi familia", disse

então o dono da casa, já de physionomia francamente amavel e

risonha.

Para encurtar a historia — o Dr. Laranjeira teve de trans-

ferir a visita destinada á outra familia, 
'porque 

não mais o dei-

xaram sahir senão muito tarde da noite.

O outro caso é brasileiro não é chileno mas serve também

de demonstração do sincero carinho que nos foi dispensado no

Chile, pois a espontaneidade do acto só poderia ter explicação

como 
"represalia" 

a esse carinho.

Havia uma 
"matinée" 

a bordo offerecida á sociedade de

Valparaiso. No calor da festa appareceu na pôpa a guar-
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nição formada. Surpresa para todos, inclusive para os pro-

prios officiaes do navio. Interrompendo-se as dansas, um

contra-mestre adianta-se e pede ao comniandante licença para

que a guarnição apresente ao povo chileno as suas saudações.

Concedida a licença toma a palavra um humilde cabo de mari-

nheiros e inicia um pequeno discurso cheio de cordial senti-

mento e termina-o com as seguintes palavras: 
"Chilenos 

si

los Andes nos separan, el corazon nos une".

Ahi está, senhores, em dois factos concretos o que era o

Chile-Brasil naquella época.

Hoje o progresso, os interesses commerciaes, a política

interna, as difficuldades de visitas trocadas, vieram como que

pôr cinzas sobre aquella intensa fogueira. Mas o fogo, ainda

que sob cinzas, está latente. Compete aos governos de ambas

as nações soprar de leve na fogueira, que a labareda violenta

de novo se levantará em proveito da Política Sul-Americana.

Senhores, meu proposito não 6 fazer diplomacia, que a

tanto não ousaria, nem a mim cabe tal encargo. Além disso

fui educado na escola leal e rude do marinheiro. Meu pro-

posito é outro, é o de demonstrar a satisfação de que me acho

possuído ao receber tão preciosa dadiva, que eu saberei estimar-

com o mesmo ardor com que a estimaria um chileno nato.

Mas, Exnio. Sr. Embaixador, esta dadiva tem para mim

mais outra significação, muito particular. Eu a recebo tam-

bem como élo fortalecedor de nossa antiga amizade, antiga

porque ella vem de quando tínhamos ambos vinte e poucos
annos de edade, quando víamos côr de rosa todo o panorama

Chile-Brasil.

Agora, tantos annos passados, affigura-st-nos esse mesmo

panorama sob outro matiz. A côr de outr'ora parece-nos a

nós um tanto fanée. Mas não foi a côr que desmaiou, foi a

nossa vista que enfraqueceu. A côr do panorama, essa, ahi
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está viçosa como d'antes. Quem agora delia se apercebe são

esses jovens chilenos e brasileiros que, mais tarde, chamarão a

attenção de seus filhos e netos, como o fazemos nós neste mo-

niento, 
para esse phenomeno de falsa visão, niostrando-lhes que

essa côr é fixa e que é o emblema da paz sul-americana.

Senhores, levanto a minha taça á saúde do Exmo. Sr. Em-

baixador, digno representante do Chile, dessa terra de heróes

que, a golpes de energia, soube fazer de uma nesga de terra

uma nação forte e respeitada".

O Sr. Ministro da Marinha. Contra-Almirante Arnaldo

Pinto da Luz, offereceu, em nome da Marinha, uma brilhante

recepção no salão nobre do Club Naval, a que se seguiu des-

lumbrante baile com numerosa concurrencia do escól da socie-

dade desta capital.

Retribuindo a festa que o Sr. Ministro da Marinha lhe offe-

receu e á sua officialidade, o Commandante da corveta 
"Baque-

dano" offereceu, em homenagem ao Almirante Pinto da Luz,

um almoço a bordo daquelle vaso de guerra, almoço a que com-

pareceram altas autoridades militares e civis e membros do

Corpo Diplomático.

Realizou-se, no edifício da Escola Naval, na ilha das En-

xadas, um almoço com que os guardas-marinha patrícios home-

nagearam os seus collegas chilenos, tripulantes da corveta 
"Ge-

neral Baquedano".

A festa decorreu em meio de alegre cordialidade, sendo

trocados entre os jovens patrícios e os seus collegas da nação

amiga diversos brindes.
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Acompanhada de 50 volumes do "Almirante Barroso, á
Volta do Mundo", todos com dedicatórias, o Dr. Theophilo
Nolasco dAlmeida, lente da Escola Naval, dirigiu ao Embai-
xador do Chile, no Rio, Dr. Irarrazaval Zanarta, a seguinte
carta:

"A saudade que a sympathia aninhou por toda nossa vida
no nosso ser a esse paiz distante e a esse povo querido do Pa-
cifico, o heróico Chile e sua culta nacionalidade chilena; cujo
hymno, suspensos ferros de Valparaiso em 1889, seus últimos
acordes se perdiam, ao longe como uma prece, como nas mais
doces reminiscencias se vão tornando esses dias do passado
que lá fruimos, tudo isso é vivido ainda dentro de nossa alma
com toda a ternura, como no albor dos nossos annos quando,
como em recentes nupcias, qual arco de alliança entre o mar e
o continente, entre o holocausto e a vida, cingiamos no firme e
terso punho, o seductor e scintillante galão de guarda-marinha.

Como cinzelado indelével de tudo quanto acima fica gra-
vado, ahi está: "O Almirante Barroso á volta do Mundo",
publicado logo após a viagem que fizemos; e a sua reimpressão
em 1902, quando passou pelo Rio a mais poderosa esquadra
chilena a caminho do Pacifico. Nesta época, realmente, a seiva
da nossa idade e o ardor dos nossos annos, fizeram irromper,
diante de tal acontecimento, gratas recordações da nossa moci-
dade, essência que é aquelle trabalho, de missivas dirigidas
através dos oceanos a caminho dos seres que se foram e que nos
serão sempre caros.

"Pátria Distante" ou "Calvário de um Pavilhão", tra-
balho publicado em 1918 e dedicado ao meu filho primogênito
o primeiro tenente da Armada Domingos Custodia dAlmeida

que sahia então guarda-marinha, é, emfim, para nossa alma, o
cair da tarde de uma existência, quando todo um passado se
revê e a prole como que tudo concretisa.



Guardas Marinha chilenos e brasileiros a bordo da corveta 
"General 

Baquedano'

no porto do Rio de Janeiro
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Excellentissimo Sr. embaixador do Chile — A oração de

V. Ex. a 25 deste mez, dirigida ao almirante Antonio Júlio

de Oliveira Sampaio, foi para mim semelhante a uma aurora

boreal á tarde, que, como um esplendor aureolando a cupola ce-

leste do lado do nascente, cingiu ahi a imagem do monarcha

do Atlântico, e... dourou em apotheose especial dos lados do

Pacifico, esses lares carinhosos que nos cumularam de gra<-

tidão e que jamais esqueceremos: A mim. os Cordobas Diaz,

ps Banhaos, os Alfredos Honoratos, os Valdeviesses, e emfim

, todos quantos conhecemos.

A oração proferida por V. Ex. foi ainda um hymno a uma

nave do passado, e em que desde então conhecia a V. Ex. vivi

também nos meus vinte annos no regaço da amizade da varonil

patria de V. Ex., pois, pertencia á officialidade daquelle tri-

mastro, que como uma celha engrinaldada, como um ninho dou-

rado de colibris sobre um espelho, balouçou por mais de um

mez na bahia de Valparaiso, cheio, sim, de flores chilenas,

cujas photographias conservo e contemplo no enlevo das mais

gratas recordações.

O Brasil acalentou, emfim. no seu convívio, numa cellula

da nossa patria, estadistas que como V. Ex. se foram tor^

nando, e bravos como sempre foi um Custodio José de Mello,

tendo de permeio, para traço de união o tempo; mas se é este

que liga o passado ao presente, são as intelligencias como de

véras as nações.

Permitia, pois V. Ex. que, por intermedio da embaixada

chilena no Rio, e da qual V. Ex., é o digno embaixador, eu

¦offereça á officialidade da 
"BaqueJano", 

que tanto me faz

lembrar o 
"Almirante 

Barroso" em aguas chilenas, dos seis mi-

iheiros já espalhados pelo Brasil, os cincoenta exemplares dos

poucos volumes que ainda me restam, e que esta acompanham

com dedicatórias.
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Esta edição dedicada ao então ministro da Marinha, o

almirante José Pinto da Luz, tinha por flammula: 
"O 

futuro,

esse sim, é o único juiz severo e imparcial das nossas causas".

E é confortável termos neste momento á testa dos destinos

da Marinha, um illustre filho daquelle não menos illustre al-

mirante, como se o tempo tivesse obedecido ao império de um

D. Diogo, quando prophetisava: 
"Torna-te 

digno filho de um

pae tal como eu".

Com toda a estima e a mais alta consideração, de V. Ex.

um grande admirador — Dr. Theophilo Nolasco d'Almcida,

lente cathedratico da Escola Naval.

O Sr. Dr. Theophilo Nolasco de Almeida recebeu, em res-

posta a seguinte carta:

"Embajada 
de Chile — Rio de Janeiro, 6 de Júlio de 1927.

Senor Doctor Don Theophilo Nolasco d'Almeida, Decano

Catedratico de la Escuela Naval.

Mi muy distinguido Senor.

He leido, con verdadera emoción, la carta admirable que,
con fecha 30 de Júlio último, tuve Vuestra Excelencia la ama-

bilidad de dirigirme, y, en la cual rememora, con tanta since-

ridad como inspiration, la visita dei 
"Almirante 

Barroso" en

p.guas de Chile en dias que, a travéz dei tiempo, nos parecen
los mas brillantes porque eram tambien los de nuestra propia

juventud.

Justamente con su carta, recebi los 50 ejemplares dei pre-
cioso libro que Vuestra Excelencia ha tenido la amabilidad de

mandarme, libro que me apresuré a remitir a bordo de la 
"Ba-

quedano" para que ellos sean los buenos amigos y fieles com-

pàííeros de los officiales y tripulacion de la Corbeta 
"Baque-

dano" durante «1 largo viaje que hara este buquê alredor de nu-

estro Continente en niisión de confraternidad latino-americana.

Quiera Vuestra Excelencia, con Ias seguridades de mi vivo

.reconocimiento, aceptar Ias de mi decidida y muy sincera adhe-

sión personal que Vuestra Excelencia se servirá recebir con

los respetos y cordial consideración de sua afectissimo. — I.

Zanartu.
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No dia 29 de Junho tivemos a honra da visita do Sr. com-

mandante- Júlio Benitez que, acompanhado de alguns officiaes

e guardas-marinha, esteve em visita á Bibliotheca da Marinha,

"Revista 
Marítima" e Museu Naval.

Recebidos pelo director do estabelecimento, Sr. Capitão

de Mar e Guerra Graça Aranha, os illustres officiaes percor-

reram as salas da Bibliotheca, Museu e Revista, sendo-lhes mi-

nistradas as informações que solicitavam sobre algumas pre-

ciosidades em exposição e que lhes despertaram vivo interesse.

O Rotary Club desta Capital realizou no dia 3 no salão

de festa do Hotel Gloria uma reunião de confraterização

chileno-brasileira, por motivo da entrega da bandeira do Chile,

offerecida pelos quinze Rotary Clubs da nobre nação irmã,

por intermedio do Sr. Adolfo Ibanez, Presidente do Rotary

Club de Valparaizo.

A essa reunião compareceram como convidados e visi-

tantes o Sr. Embaixador do Chile, Alfredo Irarrazaval

Zanartu; o Sr. Ministro da Marinha, Almirante Pinto da

Luz, o Capitão de Fragata Júlio Merino, Capitão-Tenente Luiz

Felippe Pinto da Luz, Ajudante de Ordens do Sr. Ministro da

Marinha, e Capitão de Corveta Hugo Pontes, official ás ordens

do Commandante da 
"Baquedano"; 

Dr. Raphael Pinheiro, jor-

nalista; Dr. Amilca Marchesini, Director do Serviço Diplo*

matico da Camara dos Deputados; Dr. Victor Pontes, Gui-

lermo Medina, addido commercial á Embaixada do Chile; Al-

berto Barbosa Baesa, sub-gerente da Associação de Producto^

res de Salitre do Chile; officiaes da Marinha Chilena, Com-

mandante Henrique Cordovez e Engenheiro Ismael Castro;

secretario da Embaixada e cônsul do Chile Sr. Leoncio

Larrain, Conselheiro Ernesto Bertrand; Commandante Agus-

tin Benedicto, addido militar da Embaixada do Chile; Com-

mandante Ernesto Julian, addido naval, á mesma Embaixada;
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Sr. Frederico Vergara Vicuna, representante da 
"Nacion", 

de

Santiago; Sr. Lavvrence Kinet, Dr. A. F. Castello Branco;

Dr. Samuel Augusto Leão de Moura, rotariano de Santos,

Dr. Manfredo Costa, rotariano de S. Paulo e Dr. Aureliano

Amaral, do 
"Jornal 

do Brasil".

Entrando-se na ordem do dia o Dr. Miranda Jordão pro-

nunciou o seguinte discurso:

"Exmo. 
Sr. Embaixador do Chile. Exmo. Sr. Ministro

da Marinha. Exmo. Sr. Commandante da Corveta 
"General

Baquedano", Srs. Oíficiaes. Meus Senhores. Rotarianos.

O Rotary Club do Rio de Janeiro se rejubila e se enche

de galas no dia de hoje, que ha de se tornar memorável na sua

historia, pela esplendida opportunidade que lhe offerece a gen-

tileza inexcedivel de todos os Rotary Clubs do Chile, em

numero de quinze, para consolidar, da maneira mais signifi-

cativa, a cadeia de bronze imperecivel, que une por todo o

sempre as duas grandes patrias do Pacifico e do Atlântico,

através desses Oceanos, cujas aguas se confundem no Estreito

de Magalhães, e muito brevemente pelos caminhos aereos que

hão de ser lançados em linhas rectas nesse espaço azul do aben-

çoado céo americano.

Sabeis já, Senhores e companheiros nossos, que me refiro

ao symbolo sagrado da nobre Republica Andina, que vae nos

ser entregue, para juntar-se ás outras gloriosas bandeiras das

suas Irmãs da America, que já aqui resplandecem no fulgor

da confraternidade internacional, e agora, com a da pátria de

Don Bernardo 0'Higgins, hão de nos inspirar sempre para o

combate dos altos e profundos principios da amizade sincera,

leal e dedicada, com o animo de servir de exemplo e acção aos

demais povos do mundo para a conquista perene da paz

universal.

Também a visita auspiciosa ás nossas plagas, da garbosa

corveta chilena, nessa viagem de cordialidade continental, que
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tem sido tão apreciada por todos os círculos dá sociedade bra-

sileira, com a captivante gentileza do seu Commandante, a dis-

tincção dos seus officiaes e o porte garboso dos seus guardas-

marinha, enche-nos a todos das mais justas alegrias, e nos con-

íorta. pela demonstração eloqüente desse nosso reciproco

affecto.

Rotarianos — Tenho por dever fazer-lhes a apresentação

dos nossos illustres convidados.

O Sr. Don Alfredo Irarrazaval Zanartu, illustre Embai-r

xador do Chile no Brasil, recordava ha poucos dias, na sua elo^

quente oração da entrega das insígnias da 
"Ordem 

do Mérito"

ao Almirante patrício Oliveira Sampaio, que aos vinte annos,

clle era jornalista, e nessa qualidade recebia os officiaes e ma-

rinheiros brasileiros que em 1888 aportavam á Valparaiso, a

bordo do cruzador 
"Almirante 

Barroso" na viagem de circum-

navegação, sob o commando do extraordinário homem do mar

que se chamava Custodio de Mello, cuja memória evocou com

saudade e que também perdura intensa no seio da nossa Mari-

r.ha de Guerra.

Jornalista intemerato. Don Alfredo Irarrazaval fez, entre-

mentes, o curso de Direito na Universidade do Chile, jornalista

combatente ainda em 1891, fundou o diário 
"La 

Revolución"

para se bater pela causa da Constituição e do Congresso, mas

não se limitou ás lutas incruentas da penna, e corajosamente

foi alistar-se nas fileiras do Exercito, tomando parte em diver-

tas batalhas, especialmente em Concon y Placilla.

Terminada a campanha, deixou a farda militar pelo fardão

diplomático, servindo como Secretario de Legação na Italia e

na Allemanha.

Mas o jornalismo evocava-lhe as saudades, e regressando

ao Chile em 1896, fundou com seu irmão, o diário 
"La 

Tarde",

que teve pleno successó, pelas suas campanhas administrativas

a bem do paiz.



216 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA

Viu-se assim attrahiclo para a política e durante tres legis-

laturas successivas foi Deputado pelo Departamento de Angol,

tendo uma fulgurante actuação parlamentar, como attestam os

annaes do Congresso Chileno.

Seduzido novamente pela Diplomacia, foi em 1911 nomeado

Ministro no Japão e transferido nesse posto, em 1913, para o

nosso Brasil, aqui permanecendo até 1919, anno em que foi

designado ainda como Ministro, para dirigir a Legação na

Allemánha, lá permanecencío até 1925, quando foi nomeado

Embaixador Extraordinário para a posse do novo Governo do

Equador.

Voltou nessa época, com enorme satisfação dos brasileiros,

para esta Capital, já então effectivado no posto de Embaixador

áo Chile junto ao nosso governo, cargo que vem exercendo até

hoje com raros predicados cfe finíssimo diplomata, com a inex-

cedivel distincção e com a incomparavel galanteria que a todos

encanta e captiva e que lhe puzeram o justo renome e o

elevado conceito de que goza, não só no Corpo Diplomático,

como em todos os círculos sociaes da Metropole Brasileira.

A presença do grande Embaixador da nação amiga deve

ser applaudida com effusão por todos os Rotarianos.

O dia de hoje é ainda dos mais felizes na vida do Rotary

Club desta Capital, pela honra que nos confere com a sua pre-

sença o digno Ministro da Pasta da Marinha, Sr. Almirante

Arnaldo Siqueira Pinto da Luz, distineto entre os mais dis-

tinetos officiaes da nossa Armada, que teve illuminando o seu

berço, que foi o Rio de Janeiro, já a estrella paterna do futuro

Almirante, que também foi Ministro da Marinha no governo do

Presidente Campos Salles.

Muito joven, depois de um curso brilhante na Escola

Naval, embarcou o hoje Contra-Almirante Pinto da Luz no

cruzador 
"Benjamin 

Constant", para a sua primeira via-
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gem de iastrucção. Serviu depois com grande galhardia

como 2o Tenente, Io Tenente, Capitão-Tenente, em diversos

navios de guerra da nossa esquadra, e como ajudante de ordens

do Ministro da Marinha acompanhou o Presidente Campos

Salles a Buenos Aires em 1900. Inspeccionou e reconstruiu

diversos pharóes da nossa costa e voltou a ser ajudante de

ordens, e depois official de gabinete do Ministro da Marinha

Alexandrino de Alencar, de 1907 a 1909.

Foi então nomeado Commandante da Escola de Aprendi-

zes Marinheiros em Santa Catharina, assumindo em 1910 o

commando da Fortaleza de Santa Cruz (Sta. Catharina):

em 1911, commandou o contra-torpedeiro 
"Santa 

Catharina;

em 1912, com o cruzador Barroso prestou soccorros ao cru-

zador uruguayo 
"Montevidéo". 

Foi depois Assistente do

Inspector do Arsenal de Marinha e do Commandante da 1." Di-

visão Naval e depois Commandante do C. T. 
"Amazonas".

Em 1914 prestou serviços na Escola Naval e em 1915,

Vice-Director dessa Escola, concorreu com zelo, energia e acti-

vidade, para mudança desse estabelecimento, do Rio de Janeiro

para Baptista das Neves, em Angra dos Reis.

Foi em 1916 promovido a Capitão de Fragata por mere-

cimento e nomeado em 1917 immediato do couraçado 
"Minas

Geraes"; passou depois a commandar o cruzador 
"Bahia",

desempenhando nessa qualidade divefrsas commissões impor-

tantes no sul da Republica, inclusive de vigilancia da costa du-

rante a guerra em que o Brasil se achava empenhado.

Em 1919 foi nomeado Director da Escola de Grumetes e

cm 1920 também Director das Escolas Profissionaes.

Ainda por 
'merecimento 

foi promovido em 1920 a Capitão

de Mar e Guerra, e nomeado Vice-Director do Arsenal de Ma-

rinha desta Capital, diplomando-se depois, na Escola de Alto

Commando em 1922.
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Foi logo em seguida nomeado commandante da 3a Divi-
são Naval e dois mezes depois assumiu o Commando da 2a Divi-
são Naval, composta do couraçado "São Paulo", e de cinco
contra-torpedeiros, prestando por essa occasião os mais assigna-
lados serviços ao restabelecimento da ordem publica, pelo que
foi elogiado pelo Estado Maior, em virtude do voto do Senado
Federal, como ainda pelo Presidente da Republica, sendo
de notar cpie nesse posto não descurou dos exercícios tão ne-
cessarios á Esquadra.

Por occasião do Centenário da Independência da Republica
a bordo do cruzador "Barroso", então capitanea da 2a Divisão
Naval passou em revista os navios nacionaes e estrangeiros
surtos na Bahia de Guanabara.

Ainda em Dezembro de 1922 foi nomeado para substituir
o. Almirante William Fletcher, na Escola Naval de Guerra. Em
1923 foi agraciado pelo Presidente da Republica Portugueza
com o titulo de Grande Official da Ordem Militar de Aviz, re-
cebendo a respectiva insígnia.

Em Abril de 1923 foi nomeado Chefe de Gabinete do Mi-
nistro da Marinha, Almirante Alexandrino Faria de Alencar
é' neste cargo serviu ao Governo e ao paiz com a maior de-
tlicação e lealdade, dando o melhor do seu esforço e da sua ca-

pacidade profissional.
Promovido a Contra-Almirante em 1925, foi logo nomeado

Commandante em Chefe da Esquadra Brasileira, sahindo duas
vezes em viagens de exercícios para o sul do Paiz.

Succedeu ao Almirante Alexandrino na pasta da Marinha,
cm Abril de 1926, tendo sido distinguido pelo nosso eminente
Presidente da Republica Sr. Dr. Washington Luis, para
continuar o exercício do Ministério da Marinha, durante
o seu governo, e no desempenho desse alto posto o Almirante
Pinto da Luz tem revelado as suas esplendidas qualidades de
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chefe sereno e circtimspecto ao par das suas brilhantes quali-
dades technicas, merecendo o applauso e o apreço, n.ão só da
nossa galharda Marinha de Guerra, como dos nossos concida-
ciãos em geral.

Pela presença de tão illustre visitante, nesta solemnídade eu

peço aos Rotarianos que o saudem com uma vibrante salva de

palmas.
Devo ainda destacar, dentre os nossos convidados, o Com-

mandante da corveta chilena "General Baquedano", e os dignos
officiaes dessa unidade naval.

O Capitão de Fragata Julio Merino Benitez é o typo com-

pleto do homem do mar na sua expressão mais nobre: franco,
enérgico, altivo, leal, sincero e cavalheiresco, é um apaixonado

pela sua nobre profissão, a tal ponto que preferiu noivar com as
sereias do Oceano a contrahir matrimônio com qualquer das
lindas chilenas que são o encanto das terras andinas ou mesmo
com alguma senhorinha de outra nacionalidade!..

O actual commandante da corveta "Baquedano", desem-
penhou com a maior efficiencia diversas e importantes commis-
soes technicas na Inglaterra e nos Estados Unidos, tendo sido
também Addido Naval á Embaixada do Chile em Buenos
Aires.

Depois commandante de destroyer, passou para o com-
mando da corveta "General Baquedano", que realiza a sua-
27.a viagem de instrucção, com uma brilhante turma de guardas-
marinha, através dos mares do Atlântico, das Antilhas e do
Pacifico, passando pelo Canal do Panamá e visitando as di-
versas Nações da America Latina, nessa viagem de cordialidade
internacional, durante a qual tem patenteado, ao lado da sua
extraordinária competência technica de-marítimo, excepcionaes
qualidades de captivante tacto diplomático.

Também continuadores das gloriosas tradições da Marinha
Chilena são os officiaes Capitão de Corveta Henrique Cordovez
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e Engenheiro Ismael Castro, que nos distinguem com a sua
presença.

Para esses dignos amigo do Brasil, eu concito os applausos
dos Rotarianos, pois elles bem o merecem, e assim, também
para o Secretario da Embaixada e Cônsul do Chile, Sr. Leoncio
Larrain, o Conselheiro Ernesto Bertrand, o addido Militar e meu
particular amigo Commandante Benedicto, o Addido Naval
Commandante Ernesto Julian, para o Sr. Frederico Vergara
Vianna, representante da "Nacion", de Santiago e para o que-
rido companheiro de além Oceano, Sr. Adolpho Ibanez. Pre-
sidente do Rotary Club de Valparaiso, que recebeu a incum-
bencia para nós altamente desvanecedora, de ser o Represen-
tante autorizado de todos os 15 Rotary Clubs, na solemni-
dade de hoje".

A seguir foi dada a palavra ao Sr. Adolpho Ibanez, que
pronunciou o seguinte discurso fazendo entrega da bandeira
chilena:

"Por espocial designação do Governador do Districto chi-
leno do Rotary Club, Dr. Eduardo Moore e em nome dos
quinze clubs do Chile, cumpro a honrosa incumbência de soli-
citar dos nossos amigos rotarianos do Rio de Janeiro um logar,
cm suas reuniões, para a bandeira de nossa Pátria, bandeira
que, fraternalmente, rotariamente, lhes offerecemos.

O facto de entregarmos uma insígnia que nos é tão cara.
tem, por si mesmo, elevada significação, representa uma tão
completa prova de estima e de affecto sincero, que basta collo-
car a nossa tricolor em vossas mãos para que qualquer com-
mentario pareça pallido e qualquer recommendação desnecessa-
ria; nenhuma eloqüência pôde ponderar o qus para os chilenos
representa offerecer uma bandeira chilena! Entrego-a, pois.
ás dignas mãos do nosso querido Presidente Miranda Jordão,
e estou certo de que vós, como brasileiros e rotarianos, tel-a-ão
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com a honra e o carinho que sempre sustentaram o mastro da
bandeira do Chile.

Devo manifestar, em nome dos rotarianos chilenos nossos
mui sinceros agradecimentos pela importância que o Rotary
Club do Rio de Janeiro quiz dar a este acto, convertendo-o em
uma esplendida festa que renova as manifestações da secular
amizade chileno-brasileira; a fineza de convidar as personali-
dades que realçam esta festa e, com ellas, aos chefes e officiaes
da "Baquedano", mostra, ainda uma vez, que continua a existir
no Brasil, como perdura no Chile, o affecto profundo e sincero
que sempre uniu brasileiros e chilenos.

Mas, a amizade dos homens ou dos povos não se alimenta
nem vive somente de sentimentos affectuosos. Verdade é que
a base de uma boa amizade se constitue com a estima reci-

proca e com essa attrahente sympathia que nos faz apertar calo-
rosa e alegremente a mão do amigo que vive longe.

E' preciso que nos vejamos, que nos tratemos com fran-
queza e freqüentemente; que intervenhamos nos assumptos e
nos negócios que a ambos interessarem praticamente e até dis-
cutamos um pouco, quando fôr chegando o caso... E, deve-
mos dizel-o aqui, com franqueza rotaria, que é, certamente,
muito solido, excepcional, este affecto chileno-brasileiro que em
ambos os povos se começa a conhecer com as primeiras letras,
na escola, c que se mantém sempre constante, a despeito da
distancia, da falta de contacto mutuo, e da ausência quasi total
de assumptos e de negócios que dêem vida sã e activa á nossa
amizade.

Nossos respectivos governantes fazem quanto podem para
nos approximarem e nossos diplomatas secundam a sympathica
obra tanto quanto está em seu alcance; mas se desejamos
manter e robustecer essa amizade tão valiosa para ambos os
paizes, é preciso que os dirigentes da producção material e in-
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tellectual viagem do Brasil, e formem uma corrente positiva
de idéas sãs e de negócios prósperos.

Os Rotary Clubs de ambos os paizes podem fazer muito
em favor desta grande obra que está nos objectivos principaes
da instituição. E' anhelo dos rotarianos chilenos que as cores
de nossa bandeira resplandecendo nesta casa despertem nos rota-
rianos brasileiros o desejo constante de irem ao Chile, onde
serão recebidos com o abraço duplamente effusivo que lá re-
servamos para os que são brasileiros e rotarios.

Este anhelo, senhores, de uma approximação effectiva
entre o Chile e o Brasil não obedece, pois, nos tempos que
correm, a um movimento sentimental e, menos ainda, a oceul-
tos e inconfessáveis projectos de alliança.

A amizade que desejamos manter com o Brasil, como
com todos os povos da America, é uma honesta amizade que
seja factor exclusivo de prosperidade e que afaste para sem-
pre o fantasma absurdo de aventuras guerreiras, tão desastro-
sas para os vencedores como para os vencidos.

Nós, sul-americanos, vivemos praticamente em um só e
grande paiz immenso em plena formação. Temos todos, di-
ante de nós, problemas econômicos, sociaes, administrativos
e, sobre todos elles, nos preocupam e opprimem os problemas
educativos.

. Estes assumptos são parallelos em todas as nossas repu-
blicas, quando não são idênticos neste e naquelle paiz e não se
enunciam com as mesmas palavras. Dahi a necessidade posi-
tiva. imperiosa e urgente de vermo-nos, de nos tratarmos e
de nos ajudarmos mutuamente.

A união e o entendimento dos dirigentes da producção de
cada paiz, orientados pela base da justiça, da honestidade e
do são patriotismo, e depois a approximação de todos os"homens úteis" dos diversos paizes, conduzidos por institui-
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ções tão elevadas, de tão nobres ideaes como o Rotary Club,

hão de construir uma America do Sul culta e prospera, livre,

justa correspondendo á importancia dos destinos do nosso

continente".

Uma vibrante salva de palmas coroou as ultimas palavras

do orador sendo erguidos vivas ao Chile e ao Brasil.

O Presidente deu em seguida a palavra ao Rotariano Dr.

Rodrigo Octavio Filho para agradecer em nome do Rotary

Club a bandeira que acabava de ser offerecida.

Pronunciou esse rotariano as seguintes palavras:

"Sr. 
Ministro da Marinha, Sr. Embaixador do Chile.

Senhores — E' a terceira vez, senhores rotarianos, que a presi-

dencia do nosso Club me designa para em vosso nome agra-

decer o offerecimento da bandeira nacional de um paiz amigo,

régio e symbolico regalo, que mais do que qualquer outro, con-

cretiza a substancia do 6o principio dos ideaes rotarios.

E' a terceira vez, senhores rotarianos, que nesta sala e na

vossa presença, em solemnidades idênticas a esta, eu lavro um

auto de fé e confiança nos destinos pacíficos da America, fé e

confiança que não são sentimentos meus, mas o modo de sentir

de todos nós; fé e confiança em um futuro de paz e de tran-

quillidade, que, gerada do coração dos homens de boa vontade

e de energia, é impulsionada com tal vigor que a sua resultante

será pródiga em benefícios para todos aquelles que vivem sobre

a Terra.

E' a terceira vez, senhores rotarianos, que aqui estamos

fazendo em uma festa intima um esforço suave no sentido de

concorrermos com nossa actividade, para o bom e maior desen-

volvimento da camaradagem internacional. Não receio repetir

conceitos 
já aqui explanados. E não tenho este receio, porque

os ideaes que dominam o ambiente americano são bellos, gran-

des e sinceros: 
"Almejamos 

e combatemos todos nós por um
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ebjectivo humanitario e puro. A política da America é e tem

que ser uma política exemplificadora do bem estar da huma-

nidade inteira. A grande família Americana está destinada a

dictar ao mundo as boas normas de fraternidade e de paz. Do

commercio das idéas e dos sentimentos nascem as fontes gera-

doras dos intercâmbios commerciaes e economicos que concre-

tizam definitivamente a paz entre os povos. A nossa con-

fiança no destino e no poder espiritual da America não tem

fronteiras.

Bem podeis imaginar, Senhores Rotarianos, com que pro-

funda emoção, em vosso nome agradeço ao Rotariano Adolpho

Ibanez e na presença de um velho e sincero amigo do Brasil, o

Senhor Embaixador Alfredo Irarrazaval e da brilhante officia-

lidade da corveta 
" 

Baquedano", esta linda bandeira da estrella

solitaria, svmbolo dos mais puros sentimentos de alevantado

patriotismo, que é offerecida ao Rotary Club do Rio de Ja-

neiro, pelos quinze Clubs Rotarianos existentes no paiz irmão

que ella cobre. Confundida á nossa bandeira e ás dos outros

povos americanos que nos honraram com dadiva igual, a ban-

deira do Chile vem augmentar a calma e a serenidade destas

reuniões onde se discutem todos os assumptos que se enqua-

dram dentro dos fins rotarianos, e entre elles, como dos mais

importantes e nobre e que mais nos precoccupam, o nosso

6." principio, que consite em animar e desenvoler a consolidação

das boas relações, da boa vontade para com os seus semelhantes

e da paz internacional, mediante a formação da camaradagem

universal entre commerciantes e profissionaes, ligado.s pelo

mesmo ideal rotario da prestação de serviços.

Não pôde haver maior alegria para um brasileiro que

sentir-se em um ambiente chileno, onde a sympathia é esponta-

nea e o bem estar é natural. Do convívio de chilenos e brasi-

leiros desapparecem as formas rígidas dos protocolos articula-

dos, para ficar, apenas, entre elles esta camaradagem que é um
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íactio palpavel e que emana de tradicional e imponderável

amizade.

Ainda ha dias, na Embaixada do Chile, em uma festa de

alta cordialidade, o Senhor Embaixador, pronunciando um dis-

curso primoroso pela forma e pelo sentimento, recordou com tal

emoção a entrada de um navio brasileiro em uma manhã de pri-

mavera, na bahia de Valparaiso, que não me furto ao prazer

de aqui repetir as suas palavras.

Reparae como forarii simples e bellas:

"Numa 
manhã de primavera, um vaso de guerra que vinha

do Brasil, entrou na bahia de Valparaiso. Essa nave conquis-

tava em minha imaginação e na db povo da minha terra um

enorme prestigio. O Brasil era para nós o paiz de D. Pedro II,

aquelle nobre Imperador e poeta, philosopho e eximio di-

plomata, e pae de seu povo, a quem tantos serviços devia a paz

do mundo num momento grave, e cuja prestigiosa influencia

como soberano do Brasil teve seguramente uma acção decisiva

para evitar que em dias difficeis se desviasse de seu rumo a

historia de meu paiz.

No mastro daquella nave de guerra fluctuava, pois a

velha bandeira do Brasil, agitando-se ao vento como se qui-

zesse desprender-se delle para mais depressa chegar á terra.

E em terra tremulavam milhares de bandeiras chilenas que, por

seu turno, se agitavam turbulentas a fazer acenos para fallar

ao coração, linguagem muda que a sciencia ainda não poude

aprisionar em suas antennas, mas que desde remotos tempos

serve para que os povos communiquem seus affectos através

das distancias".

Meus senhores, quando esta nave de guerra brasileira,

naquella clara manhã de primavera entrou no porto de Vai-

paraiso, o actual Embaixador do Chile no Brasil era um estu-

dante de 20 annos! Não quero com isto dizer que Sua
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Excellencia tenha envelhecido... Perdôe-me, Senhor Em-

baixador. Quero apenas, mostrar como é clara a sua memória

c como ficou enraizado em seu coração aquelle seu primeiro

contacto com a alma brasileira.

Senhor Presidente, se não fossem as disposições taxativas

de nosso regimento, eu não pararia de falar sobre o Chile e

Brasil, tão agradavel e vasto é para mim o assumpto. Os sen-

timentos de amizade não têm limites e dentro delles a nossa

recordação vae trabalhando, de modo a supprir sem o menor

esforço as deficiências de nossa intelligencia, na exposição dos

factos, dando maior relevo ás nossas saudades e ás nossas

emoções.

Eu me recordo ainda, Senhores, daquelle ambiente de sim-

plicidade e encanto, que era a antiga Legação do Chile, no Rio

"de 
Janeiro. Escola de bom tom e d'e amizade de elegancia e

de conforto, de intelligencia e de coração, eram as festas e

recepções do velho palacete Rio Branco, nas Águas Ferreas e

Guahy, na Praia do Flamengo. E estas recordações são do

álbor de minha vida social. Tinha eu 17 annos, Senhor Em-

baixador... E sinto, que jamais se apagará de minha me-

moria aquelle meu primeiro contacto com o coração chiteno.

Sr. Adolpho Ibanez: podeis dizer a todos os rotarianos do

Chile, como é sincero o agradecimento dos rotarianos do Rio

de Janeiro pelo presente de valor incalculável, que em nome

delles, acabaes de nos offerecer. e que será guardado nesta casa,

com o carinho que merece tudo que vem expontaneamente do

coração.

Não preciso vos dizer mais nada. Sois rotariano, e bem

sabeis o que vale a affirmação de um rotariano. E a affir-

mação da amizade chileno-brasileira, que eu agora vos faço não

é novidade para ninguém. A amizade, disse o Sr. Embai-

xador do Chile, em seu citado discurso, a 
"amizade 

é na ordem

moral o que certas affinidades são na ordem physica. A ami-
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zade se funde na juventude, ao calor dos corações e mais tarde,

quando é verdadeira se esfria com a distancia, solidifica-se com

o tempo". E o tempo, senhores chilenos e brasileiros, pode-

mos affirmal-o, já solidificou a nossa velha amizade.

Senhores, antes de bebermos pela prosperidade e grandeza

do Chile, terra de ideal e energia, terra amiga do Brasil, d:ixaa

que eu vos lembre, deante de amigos sinceros, aquelle soneto

que Olavo Bilac, em plena juventude fez nascer de sua formi-

davel imaginação de poeta e é inspirado nesta nossa terra moça

e acolhedora: o Brasil.

Pára! Uma terra nova ao teu olhir fulgura!

Detem-te! Aqui, de encontro a verdej antes plagas,
Em caricias se muda a inclemenca das vagas...

Este é o reino da Luz, do Amor e da Fartura!

Treme-te a vóz affeita as blasphemhs e ás pragas,
O' nauta! E olha, de pé, virgem morena e pura,

Que aos teus beijos entrega em plena formusura,

Os dois seios que, ardendo em desejos, afagas...

Beija-a! O sol tropical deu-lhe á pelle doirada

O barulho do ninho, o perfume da rosa,

A frescura do rio, o esplendor da alvorada...

Beija-a! — é a mais bella flôr da natureza inteira!

E farta-te de amor nessa carne che rosa,

O' desvirginador da Terra Brasileira!

Fallou depois o Dr. Raphael Pinheiro, que cm brilhante

oração exaltou a amizade existente entre Chilenos e Brasileiros,

e ao terminar, erguendo a taça disse que quando alta noite

olhamos para o firmamento estrellado, vemos fulgurar no céo o

Cruzeiro do Sul, as quatro estrellas formando a cruz, e bem

reparando, no centro do cruzeiro fulgura uma estrella solitafia.

Pois bem essa estrella é a estrella solitária do Chile!

O Sr. Embaixador do Chile pronunciou um discurso agra-

decendo a todos os Rotarianos a brilhante festa que o Rotary

acabava de offerecer em homenagem ao Chile.
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O Sr. Almirante Pinto da Luz usando da palavra disse

que não ia fazer um discurso mas um agradecimento sincero ás

referencias que lhe fizera o illustre Presidente do Rotary Club,

e, um voto sincero pela prosperidade desse Club, certo de que

alcançará o fim que almeja, o que com isso muito lucrará o

nosso caro Brasil. Felicitava-se por ter visitado o Rotary

Club numa occasião como essa, em que se realizava uma festa

de cordialidade, e de confraternidade com o Chile.

Ainda hontem, em visita á corveta 
"Baquedano", 

teve occa-

sião de, em conversa, verificar, de perto, o affecto e a amizade

sempre crescente entre Chilenos e Brasileiros. E' que nós Bra-

sileiros, muito prezamos, o Chile. Essa amizade é tradicional e

se transmitte de gerações a gerações.

Felicitava-se por se achar no Rotary Club, em uma festa de

con f raterni zação'

Falou áinda o Commandante da Corveta 
"Baquedano", 

e,

por ultimo, o Presidente, Sr. Miranda Jordão, que agradeceu

mais um vez a presença honrosa do Sr. Embaixador do Chile,

do Sr. Ministro da Marinha, do Commandante e Officialidade

da Corveta 
"Baquedano", 

que distinguiram o Rotary Club,

com a sua presença na festa que ha de se tornar um dia me-

moravel na historia do Rotary Club.

O Snr. Presidente da Republica em companhia da Exce-

lentíssima Sra. Wsahington Luiz, Sr. Dr. Mello Vianna, Vice-

Presidente da Republica, Almirante Pinto da Luz, Ministro

da Marinha, Dr. Vianna do Castello, Ministro da Justiça,

Dr, Octavio Mangabeira, Ministro das Relações Exteriores,

General Nestor Sezefredo dos Passos, Ministro da Guerra,

Dr. Victor Konder, Ministro da Viação, Coronel Teixeira de

Freitas, Chefe do Estado Maior da Presidencia da Republica,

Capitão de Fragata Hugo de Roure Mariz, Sub-Chefe, Major

Brasilio Carneiro, Capitães-Tenentes Braz Velloso e Ayres da
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Fonseca e Capitão Affonso Ferreira, Ajudantes de Ordens, e

cutras mais pessoas gradas, visitou, a corveta 
"General 

Baque-

dano" onde foi recebido com as honras devidas ao seu alto cargo.

A bordo do navio-escola chileno se encontravam entre

muitas pessoas gradas, os Embaixadores Irarrazaval, do Chile,

e Mora y Araújo, da Argentina, e o Ministro Ramos Monteiro,

do Uruguay, além de outros diplomatas. A maruja, formada no

convés, prestou as continências de estylo e a banda de musica

executou o Hymno Nacional.

A 
"Baquedano" 

salvou, então, ao pavilhão presidencial.

A bordo, o Sr. Dr. Washingtos Luis, após haver percorrido

as dependencias do navio, dirigiu-se para a Camara do com-

mando, onde o Commandante Júlio Merino offereceu um lunch,

aos illustres visitantes.

Usou da palavra por essa occasião o Sr. Embaixador do

Chile, que agradeceu a visita do Chefe do Estado, respondendo

c Sr. Dr. Washington Luis.

Depois de haver permanecido por mais de uma hora a

bordo, o Sr. Dr. Washingtos Luis despediu-se e se retirou

com a sua comitiva e com o ceremonial da pragmatica. Antes, o

commandante da 
"General 

Baquedano", offereceu á Senhora

Washingtos Luis um lindo ramo de cravos, entrelaçados com

fitas das côres chilenas.

A guarnição da 
"Baquedano", 

formada no convés e na

mastreação, prestou as continências, dando o navio uma outra

salva. Nos navios de guerra brasileiros também foram pres-

tadas as continências ao Chefe do Estado, por occasião da

sua passagem.

Meia hora depois a 
"Baquedano" 

deixava a boia e com

uma parte de sua guarnição formada e a outra nos mastros e

vergas, singrava em direcção á barra.

A' passagem da 
"Baquedano" 

em frente aos navios de

guerra, a banda executou o hymno brasileiro e a marinhagem
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deu os vivas do estylo, sendo correspondidos pela marinhagem

brasileira.

Na esteira da 
"Baquedano" 

e até proximo da barra, varias

pmbarcações foram-na seguindo, trocando-se os derradeiros

cumprimentos.

O navio-escola 
"Baquedano", 

de 2.330 toneladas de des-

locamento, construido em 1899, é nesta viagem, commandaclo

pelo Capitão de Fragata Júlio Merino Benitez e tem a seguinte

officialidade:

Immediato, o Capitão de Corveta Cordovez e Mariaga;

Primeiros Tenentes: Alfredo Valck, Carlos Neves Ortiz e En-

rique Dias Martinez; Segundos Tenentes: Victor Oelkeres

Stercker, Santiago Barruel Schespelar e Alfredo N. Davidson;

Guardas-Marinha de l.a classe: Hernán Cubillos Leiva e Fer-

nando Tisné Brousse; engenheiros: Ismael Castro, Areliano e

Eduardo Barrios Cruz; Primeiro contador: Júlio Trucios Jarpa

e Primeiro meáico, Dr. Victor Katz Miranda; Guardas-

Marinha de 2.a classe: Marcelo Malho Labra, Oscar Munoz,

Montenegro, Alfredo Christie Mouat, Alfredo Lopes Costa,

Angel Lira Gálvez, Carlos Dorr Valock, Carlos Sastman Bee-

che, Francisco Cumplido Cucó, Erwin Gundianch Pozo, Victor

Carrasco Délano, Theodoro Varas Poalnco, Haroldo Foxley

Chapman, Jorge Barruel Schepler, Ernesto Castro Graveci,

Juan de D. Moraga Ramos, Eduardo Camus Senoret, Jorge

Baldwin Ebner, Oscar Ferari Chaigneaux, Jorge Simpson Ava-

los, Alberto Nohn Wiegnand, Eugênio Guerrero Ramirez, Jorge

Escobedo Diaz, Guillermo Harneck Boffil, Raul Behamonde

Calderon, Felix Barrientos Barbero, Carlos Gazitua Braun,

Juan Morandé Munoz, Túlio Shepard Sepulveda, Mario Ber-

main Falcón e Oswaldo Browell Elkin.

*
'Jf .

* *
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Viagem Á Argentina — No dia 3 partiu para Buenos

Aires o scout 
"Rio 

Grande do Sul", sob o commando do Ca-

pitão de Fragata Raul Tavares, com a honrosa missão de sau-

dar o pavilhão argentino, no dia 9 de Julho, anniversario da

independencia daquella nação, nossa visinha e amiga, e assistir

a inauguração do monumento erguido em homenagem ao emi-

nente estadista sul-americano, General Bartholomeu Mitre.

O scout 
"Rio 

Grande do Sul", que chegou ao porto de

Buenos Aires no dia 8, antes de emprehender esta viagem

passou por uma completa reforma e apresenta, agora, um as-

pecto magestoao, estando dotado de muitos melhoramentos,

tendo sido, também, collocado a bordo, no passadiço, o es,cudo

i io-grandense, offerecido pelo governo do importante Estado

sulista.

A installação dessa preciosa dadiva revestiu-se de grande

solennidade, aásistida pelo Sr. Ministro da Marinha, Vice-

Almirante Chefe do Estado Maior ca Armada e muitos offi-

ciaes de todas as patentes.

Reunidos no passadiço do navio, teve ahi logar o acto inau-

gural do escudo do Rio Grande do Sul, fallando, por essa occa^

sião, em nome do Sr. Dr. Borges de Medeiros, Presidente da-

quelle Estado, o Sr. Lindolpho Collor, 
"leader" 

da represen-

tação 
gaúcha na Camara. O orador, que se dirigiu ao Com-

mandante Raul Tavares, foi breve na sua oração, e terminou,

historiando o grandioso feito dos 
"farropilhas 

e pedindo que

a brava guarnição do scout soubesse guardar com carinho as

brilhante tradições que aquelle bronze evocava.

Falou, após, o Cimmandante Raul Tavares, que agrade-

ceu as palavras do Sr. Lindolpho Collor.

, Um-grupo de senhoras rio-grandenses offereceu, também,

ao 
"Rio 

Grande do Sul" uma linda bandeira ncional, em finis-

»ima caixa de jacarandá, guarnecida 
de vidro e forrada de

&êda azul.
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A dedicatória está lavrada em cartão de ouro e prata, com

incrustações de pedras preciosas.

*

* *

Exercícios da esquadra — Terminados os exercícios da

esquadra, realizados na ilha Grande, sob o commando do

Sr. Contra-Almirante Arthur Thompson, a esquadra regressou

ád porto desta capital no dia 8.

Sobre a ultima phase das manobras o Sr. Ministro da

Marinha recebeu do commandante em chefe da esquadra o

seguinte telegramma:

"Com 
bellissimo dia o 

"Minas 
Geraes" realizou com bri-

lliante êxito e applausos da Missão Americana o exercicio de

tiro de combate a longa distancia. Congratulo-me com V. Exa.

pelo resultado obitdo e por ter em sua administração se reali-

7ado o mais importante e regular exercicio de guerra".

*

* *

Carvão nacional — O Sr. Contra-Almirante Pinto da

Luz, Ministro da Marinha, declarou ao Director do Pessoal da

Armada haver resolvido nomear uma commissão composta dos

Engenheiros Navaes Capitão de Fragata Gastão Greenhalgh

Ferreira Lima e Capitão de Corveta Olavo Novaes da Silva e

do Capitão de Corveta Francisco Xavier da Costa, para iniciar

a bordo do contra-torpedeiro 
"Santa 

Catharina", as experien-

cias de carvão nacional em grelhas especiaes Santa Rosa, de

accórdo com as instrucções e programmas para esse fim orga-

nizada pela Directoria de Engenharia Naval, devendo o Capitão

de Corveta Engenheiro Machinista Abellardo Santa Rosa de

Araújo, inventor desse typo de grelhas, acompanhar as respe-

ctivas experiencias.
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Boias e pitaróes — A Directoria de Navegação avisou'

fios navegantes que devido aos temporaes na costa do Rio

Grande do Sul apagou-se a luz do pharól 
"Sarita", 

situado na

costa do Albardão (praia da Sarita).

Novo aviso communicará a reparação dessa avaria, bem

como o restabelecimento da luz do alludido pharól.

Cordenadas po pharól de 
"Sarita" — Lat. 32c 32' 01" S.;

Long. 52° 27' 30" W. Gw.

Acha-se apagada a luz do posto automatico, systema

AGA, situado na parte sul da ilha do Francez, no Estado do

Espirito Santo.

Nova communicação será feita á imprensa quando fôr res-

tabelecida a luz do referido posto.

Coordenadas: Lat. 20° 54' 40" S. ; Long. 40° 45' 00"

W. Gw.

A boia de luz do Banco do João Dias, á entrada da

barra de S. Francisco, Estado de Santa Catharina, que fôra

á garra, fugindo barra fóra, foi avistada a cerca dos 26° 90' S.

e 48° 30' W. Gw.

Providencias urgentes foram tomadas para a procura da

alludida boia de luz e conseqüente reposição em seu devido

logar.

O serviço de pharóes e balisamento na Irlanda foi dotado,

agora, de um navio pharól, o 
"Albatroz".

Especialmente construído para os fins a que se destina, o

"Albatroz" 
tem 31 metros de comprimento, 7m,30 de largura e

3m,80 de fundo. Tem seis compartimentos-estanques e uma

sala de machinas para fornecer a energia electrica necessaria

ao consumo de bordo.
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.- !O. "Albatroz" é construído ele ferro doce, metal que, para
este fim, tem provado melhor do que o aço.

A sirena, destinada a avisar a sua presença quando ha ne-
voeiros, emitte um som de 128 p|s com o auxilio de um com-
mando de ar comprimido. A lanterna comprehende um appa-
relho rotativo collocado no eixo elo mastro e lâmpadas a olco
de 600 velas. As fontes são collocadas ao centro de refle-
ctores parabólicos, de 60 centrimetros de dianmetro.

O óleo é armazenado no mastro em quantidade sufficiente
para doze mezes. Com uma bomba de mão, carrega-se perio-
dicamente um reservatório de ar comprimido, que serve para
alimentar as lâmpadas pela pressão que produz sobre o óleo.

A rotação da lâmpada é feita com o auxilio ele um peso
motor de 90 kilogrammas, que acciona um mecanismo de mui-
liplicação. A descida deste peso effectua-se com uma velo-
cidade constante, graças a um regulador. O "Albatroz" é
munido de telegrapho sem fio e de um sino submarino.

O serviço maritimo ela Irlanda pretende inaugurar desta
maneira um novo systema de auxilio á navegação.

- Quando a barca-pharól emittir simultaneamente ondas de
T. S. F. e ondas sonoras submarinas, um navio receptor po-
dera deduzir a distancia a que está da barca-pharól pela diffe-
rença de tempo que separar as duas recepções á razão de uma
milha marítima por um 1,25.

O alcance da recepção é de 20 milhas.

F. P.
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Contra-Almirante Armando Burlamaqui

Falleceu no dia 16 de Junho, nesta Capital, na Casa dz
Saúd. S. Sebastião, onde, fora submettido a uma intervenção
cirúrgica, o Sr. Contra-Almirante Armando César Burlamaqui;

que occupava uma cadeira de Deputado, como representante do
Estado do Piauhy, sua terra natal.

O illustre extincto, cujo passamento repercutiu dolorosa-
mente na Marinha e no vasto circulo de suas relações, foi sem-

pre uma figura de notável relevo, por sua distincção pessoal,
pela delicadeza e amenidade de seu trato, pela sua cordialidade,
correcção de verdadeiro gcntlcinan e grande lealdade.

Na Marinha Nacional e na Câmara dos Deputados con-

quistou uma posição de prestigio e syíiipathia, principalmente
Vela sua ilfustração e intelligencia lúcida.

Foi escriptor elegante, consciencioso e emérito e technico
de primeira ordem, que soube sempre encarar os problemas da
Marinha com alta visão, não só de profissional como também
de poütico e estadista.

Seus discursos e apontamentos sobre questões navaes, seus
artigos publicados nos jornaes e revistas marcavam época e
mostravam á opinião publica a nossa verdadeira instrucção na
America do Sul.

Collaborador assiduo da "Revista Marítima Brasileira",
escreveu artigos sobre Marinha de Guerra e.:Mercante, .com
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grande competencia e profundo conhecimento dos assumptos de

que tratava.

O seu livro 
"Os 

problemas dos transportes Marítimos"

(1917) é um estudo completo das nossas necessidades quanto

á Marinha Mercante.

Em 1918 publicou outro livro notável, em complemento ao

primeiro: 
"A 

Marinha Mercante Brasileira", que é um estudo

magistral das nossas necessidades, analysando com detida atten-

ção todas as suas origens atravéz da Historia.

Da fé de officio do illustre almirante consta que se ma-

triculou na Escola Naval em 12 de Dezembro de 1889; foi pro-

movido a 2o Tenente a 28 de Novembro de 1895; Io Tenente

«m 24 de Dezembro de 1896; Capitão-Tenente em 31 de De-

zembro de 1898; Capitão de Corveta em 10 de Fevereiro àt

• 910- Capitão de Fragata, 22 de Março de 1916; Capitão de

Mar e Guerra em 10 de Setembro de 1921 e Contra-Almirantc

em 8 de Novembro de 1926. Contava 42 annos de serviços e

possuía a Medalha de Ouro de Serviço Militar.

I

Capitão de Corveta Antônio Sabino Cantuaria Guimarães

Registramos com a mais profunda magua a • inesperada

noticia da morte do distincto official, Capitão de Corveta An-

íonio Sabino Cantuaria Guimarães, assassinado, na manhã do

dia 5, quando se achava entregue aos seus trabalhos quotidia-

nos, de Director do Lloyd Brasileiro.

As circumstancias dessa emocionante tragédia, já foram

divulgadas pela imprensa diaria; resta-nos, agora, fazendo jus-

tiça aos méritos do mialogrado companheiro de classe, deixar

bem patente a tristeza que nos empolgou e repercutiu no seio

da Marinha Nacional, da qual o extincto era um brilhante orna-

mento, pela sua intelligencia, actividade e competencia technica

e administrativa.
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O Commandante Cantuaria Guimarães fez os seus estudos
de preparatórios no Collegio Militar e matriculou-se na Escola
Naval em 1901, sendo promovido a Guarda Marinha em 1903.
A 18 de Abril de 1923 foi promovido ao posto de Capitão de
Corveta. Contava 29 annos e 4 mezes de serviço, tendo exer-
cido diversas commissões de mar e em terra.

Serviu como immediato do Contra Torpedeiro "Piauhy",

que fez parte da divisão naval de guerra em operações, alliada
ás forças navaes contra o império allemão.

No governo do Presidente Arthur Bernardes fez parte da
sua casa militar, sendo destacado para administrar o Lloyd Bra-
sileiro, que atravessava, então, uma phase quasi de completa
desorganização.

Neste posto, que conservava, mesimo depois de terminado
o quatriennio do Presidente Bernardes, foi surprehendido pela
morte trágica, de uma maneira rude e brutal.

A's Exmas. famílias as nossas sinceras condolências.
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ARRASTÃO — (t. de pescaria) — Rede de rasto.
de arrastar, que os pescadores empregam não longe das
praias, e que pelos pesos de chumbo eme guarnecem sua
parte inferior toca no fundo e impede assim que o peixe
fuja ou escape, emquanto que pelos extremos é ella pu-
xada para terra a fechar a sahida ao pescado. Filet trai-
nant; filet dérivant. Drift net. Des drift gam. Rete
strascinata.

ARREAR — (t. naut.) — Abater, abaixar, fazer
descer, deixar correr, uma vela, um cabo. uma amarra,
uma corrente, um signal.etc. Amener To strique, to
lower. Niederholen, fuhren. Ammainare calare.

 (t. naut.) — de vagar — pouco a pouco;
lentamente, de mão em mão. Amener en garant. To
lower handsomely. Uber Hand streichen. Ammainare
per mano.

—— (t. naut.) — por mão — largar por mão,
deixar correr livremente. Amener en pagale. To let go
by the run. Laufen lassen. Ammainare in bando.

— (t. naut.) — sobre volta ou com socario —
deixar correr o cabo com volta em malagueta, boneca ou
habita, para retel-o quando preciso. Amener á retour.
To lower with a turn round a cleaí. Mit Widerhalt strei-
chen. Ammainare per ritorno, per sequaro.

¦ (t. naut.) — as vergas de papafigos sobre
a borda —¦ fazer descer horizontalmente sobre os aman-
Plhos ao longo dós mastros reaes, e fazel-as descansar so-
bre as bordas ou sobre as forquetas quando as ha, as ver-
gas do traquete, grande e secca. Amener les basses ver-
gues sur les porte-lofs. To strike the lower yards. Die
Unteraeen streichen. Ammainare i pennonimaggiori, met-
terevin cassa i pennoni maggiori.

 (t. naut.) — as gáveas sobre as pegas dei-
xar descer portando pelos amantilhos até tocar e re-
pousar sobre as pegas as vergas de gávea grande, vela-
cho e gata, seja que tenham envergadas as respectivas
velas quando navegando, por motivo de tempo, ou para
exercicio; e finalmente também despidas por conveniência
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quando no porto ao mastrear ou domastreando o navio
ou ao apparelhar a embarcação. Amener les huniers, sur
les chouques. To lower the topsails on the caps. Die
Marssegel auf den Band laufen lassen. Ammainare li
gabbie sulla teste di muro.

¦ (t. naut.) — ao vonvez —¦ deixar descer até
0 convez uma verga, masteréo, páo, vela, poleame ou cabo
que se deseja embaixo. Amener sur le pont. To lanei on
eicck. Auf Deck streichen. Dar in coperta.

 (t. naut.) — a bandeira nacional — ceri-
munia imponente de colher, ao pôr do sol, o pavilhão na-
cional que se acha içado ou no penol da carangueija á ré,
ou no respectivo páo na popa. Amener le pavillon; ren-
tver les couleurs. To hatil down the colours. Die Flagge
einholen. Ammainare la bandiera.

(t. naut.) — um signal — fazer descer
as bandeiras que em conjuncto formam um signal cpie
já foi reconhecido ou produzio o desejado effeito. Amener
un signal. To haul down a signal. Ein signal niederholen.
Ammainare un segnale.

 (t. naut.) — uma vela — fazel-a descer
deixando correr a respectiva adrissa. Amener une voile.
To lower a sail. Ein segel streichen. Ammainare una vela.

(t. naut.) — a bandeira nacional para ren-
der-se — acto de fazer descer o pavilhão nacional em com-
bate por não poder ou não querer mais combater um na-
vio de guerra e que assim entrega-se ao inimigo. Amener
le pavillon pour se rendre. To strike the colours. Die
Flagge streichen. Ammainare la bandiera per arrendersi.

ARREATADURA — (t. app.) — O conjuncto de
telhas e voltas de cabo que servem para reforçar um mas-
taréo, mastro, ou verga fendida ou rachada, e que não
pode ser no momento substituída por outra perfeita.
Rousture. Woolding. Die Wuhling. Inghiuatura.

ARREATAR — (t. app.) — O acto de fazer uma
arreatadura ou de atar ou reunir duas partes de uma mes-
ma peça, cm duas peças de madeira ou ferro com telhas
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e voltas de cabo. Rouster. To woold Inglinare.

ARREBEM — 
(t. app.) — Cabo fino de tres fios

ou cordões com que entre muitas outras applicações, fa-
zem-se os enfrechates das enxarcias reaes e de gaveas.
Quarantainier. Ratline. Das Wobelintan. Cavo da trri-
sello.

ARREBENTA FIOS — 
(t. app.) — Voz de com-

mando 
para que se puxam as retinidas das vergas de Joa-

netes, de modo a quebrar os fios que prendem as mesmas
retinidas e os andarivelos, afim de arrear ao convéz as
ditas vergas.

ARREBENTAÇÃO — 
(t. marit.) — Movimento

\ ivo e irregular do mar produzido pelo choque das vagas

quebrando nas praias, em bancos, rochas ou penedias á
flôr dagua. Brisants. Breakers. Die Brandung; die Bre-
cher. Frangenti, rompenti.

ARREBENTAR — Fazer estourar quebrando; rom-

per a força de ecessiva tensão. Eclater; crever; se briser;
sauter. To burst. Crepiren; platzen. Scopiare.

um cabo — despedaçal-o; partil-o, separan-
uo-o em dous pedaços. Casser un cordage. To part; to
carrey away a rope. Eine Ende brechen; gehen. Rom-

pereun cavo.

um canhão — diz-se de uma boca de fogo
(jUe é feita pedaços por não ter podido resistir á força
(l° explosivo inflammado dentro de sua alma, devido á ex-
eessiva 

pressão. Eclantement d'un canon. Bursting of
11 gun. Das springen eine cânone. Scoppio uno cânone.

um tubo — diz-se de um tubo de caldeira,
fie vapor ou agua que se despedaça por effeito da pres-
^ão em seu interior ou outro esforço semelhante. Rupture
u un tube. Bursting of a tube. Das Bersten eines Rohres.
Kmpare d'un tube.

ARREBITAR — 
(t. mach.) — Cravar — rebater a

ponta de um arrebite fazendo-lhe uma outra cabeça, mar-
tellando com pancadas seccas uma de suas extremidades
ale 

que o metal encha bem o furo em que se acha, e que
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.j arrebite assim obtenha a juncção completa das chapas

ou outros objectos que elle deve unir ou juntar. River.

To clinch. Klinken. Ribadire.

ARREBITE — 
(t. mach.) — Cravo ou prego curto

—• dotado de cabeça grande, e que serve para unir duas

chapas rebatendo-o de modo a fazer-lhe outra cabeça na.

extremidade que não a tinha. Rivet. Rivet. Niet. Chiodo.

ARREIGADAS — 
(t. app.) — Varões de ferro cuja

extremidade superior termina por um gato e a inferior

por um gato com tornei; por esta parte engatam 11a chapa

das arreigadas, por baixo da romã do mastro, e pela outra

extremidade engatam no cesto de gavea para segurar as

enxarcias de gaveas. Gambes. Fiittock shrouds. Die

Puttings. Poigge.

ARREIOS — Peças de arnez das bestas de sella, de

carruagem ou de carga. Harnais. Harness; horse trap-

pings. Das ferdegeschirr. Fornimento di cavallo.

ARREMATAR — 
(t. com.) — Comprar em leilão

publico; em hasta publica. Acheter aux enchéres. To buy

by auetion. Der Verkauf von Gütern fur Recknung, des

Assecuradeurs. Comprare alTaste publica.

ARREMESSAR — Atirar com impeto, lançar fóra,

lançar com arremesso; arrojar. Jetter. To throw. Aus-

werfen. Gettare.

os canhões pela borda fóra — atirar por
cima da borda ao mar a artilharia de bordo. Jetter les

canons par ressus le bord á la mer. To throw the guns
overbord. Die Geschütz über Bord werfwn.

 um navio á praia 
— atirar o navio á costa;

leval-o a encalhar na praia ou sobre rochedo, por motivo

de força maior; ou também o vento e o mar por sua vio-

lencia arrojarem o navio á costa. Jetter un navire á la

ewe, sur des rochers. To run ashore, 011 the rocks. Ein

schiff an die Kuste auf Felsen setzen. Investire con una

nave soppra la costa, sopra scogli.

ARRIAR — 
(t. naut.) — 

(V. Arrear).
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arribação — Acto de vir de longe, de lugares

estrangeiros ou longínquos para voltar em tempos deter-

minados; assim aves de arribação são as que vem de si-

tios remotos, e voltam em epochas fixas. Oiseaux de pas-
sage. Strange birds.

peixes de arribação — os que accodem á

certas 
paragens por marulhadas ou outras causas. Pois-

sons de passage. Strange fishes.

ARRIBADA — 
(t. naut.) — Acto de arribar — en-

l"ada em um porto que não é o do destino por motivo de

força maior, tal como máo estado sanitario a bordo, falta

de viveres ou d'agua, concerto urgente a fazer, avarias a

reparar, ou para fugir ao inimigo; interrompendo assim

a viagem ou o rumo a que seguia. Relache forcei. Cal-

l'ng at a port throug necessity. Das durch zwingende

Ursachen veranlasste. Aulafen eines Hafens. Rilascio

forzato.

ARRIBAR — 
(t. naut.) — Acolher-se á um porto,

ainda mesmo aquelle de onde sahio, seja acossado pelo
tempo, 

para fugir ao inimigo, para abrigar-se ou por outro

qualquer motivo de força maior. Relâcher pour s'abriter;

relâcher en détresse. To put in for shelter; to put into

harbour in disaress. Schultz suchend einlaufen. In Noth

einlaufen. Entrare a prendere ridosso; entrare per rilas-

cioforzato.

 
(t. naut.) — fazer guinar o navio para so-

tavento, afastando-o do rumo a que seguia, afim de deixar

o panno receber o vento sob melhor angulo, o que con-

segue-se carregando o leme para sotavento, ou também

para evitar perigo que se mostra pela prôa no caminho

do navio. Arriver; laisser porter. To bear up; to pay
off. Abfallen; von Winde abhalten. Poggiare.

ARRIDAS — 
(t. app.) — dos toldos dos escaleres:

í>ão cabos finos ou pedaços de linha de barca, presos de

Um e outro lado da embarcação, nos ilhozes das fasquias

dos toldos por 11111 extremo, indo o outro abotoar ou dar
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^ olta nos cunhos ou ganchos da amurada; serve assim para
conservar os toldos 11a horizontal. Rides. Lanyards. Die

Sorleine. Das Bindsel. Colatori; corridori.

ARROIO — 
(t. hydr.) — Regato; pequeno ribeiro,

porção não grande d'agua corrente. Ruisseau. Rivulet;

little stream of water.

ARROJAR — Arremessar, lançar com força. Jeter:
lancer. To throw; to cast. Wersen. Gettare.

o mar arrojou o navio: atirou o navio á costa,

á praia. La mer a jeté le vaisseau á la côte. The sea lias

cast away the ship. Schiffbruchig leiden. II mara a jettato
a la costa la nave.

ARROLAMENTO — 
(t. marit.) — Acto de tomar-se

o rol, de registrar pela autoridade marítima competente a

gente do serviço marítimo 011 militar; engajamento. En-

rôlement; engagement. Enlisting; enlistement; enrolement.

Die Anverbung; die Einreihung. Die werbung. Arrola-

mento.

 da tripulação de um navio: matricula de toda

a gente de que se compõe a guarnição de um navio mer-

cante. Enrôler 1'equipage; faire signer le rôle. To shipn

the crew. Die Mannsschaft anmustern. Arrolare 1'equi-

paggio.

ARRUELLAS — 
(t. const.) — Anneis de ferro ou

metal que se collocam enfiados nas cavilhas contra os

furos em que estas entram, afim de augmentar a espessura

e conter á distancia conveniente as partes ligadas ou pol-as

por baixo das porcas quando estas chegam ao fim da rosca;

ou para garantir a madeira quando as porcas descansam

sobre ella. Virole. Washer. Ring; zunige. Rondella.

ARRUMAÇÃO — 
(t. naut.) — da carga: disposição

conveniente da carga de um navio mercante; ordem em

que ella é collocada a bordo nos porões; o que se executa

segundo certas regras e methodos. Arrimage. Stawage.

Die Stanung. Stivaggio.
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(t. meteo.) — Accumulo ou reunião de

nuvens no horizonte; em geral grossos cumulos e cumulus-

nimbus. Amas, agglomeration de nuages.

ARSENAL — de marinha: estabelecimento naval

onde existem estaleiros e officinas de construcção naval;

officinas de construcção de machinas e de reparos das

mesmas; de fabrico de armas de mão e respectivas muni-

ções; fundição, armazéns para guardar armas, apparelhos

diversos. Arsenal maritime. Dock yard; navy yard, royal

dock-yard. Das Seearsenal. Arsenale maritimo.

ARSENIATO — 
(t. chim.) — Combinação do ácido

arseniato com uma base. (V. Ácido).

ARSÊNICO — 
(t. chim.) — Metalloide triatonico;

solido, de brilho metallico, de côr cinzenta, quebradiço e

fácil de ser pulverisado. Sua densidade é 5.75. Só occa-

íionalmente é encontrado puro; mas sempre em combina-

ção com colbato, nikel, ferro e outros metaes. Arsénique.

Arsenic. Das Arsenik Arsênico.

ARSENIOSO — 
(Veja ácido).

ARTE — 
(t. chim.) — Conjuncto de preceitos e me-

"ihodo 
de executar qualquer obra; officio mecânico Art.

Art. Die Kunst. Arte.

 
(t. chim.) — de manobrar um navio de vela

ou vapor — reunião de regras para executar todas as ma-

nobras de movimentar e dirigir um navio de vela ou vapor.

L'art de manoevrer un navire, un vapeur. 1 he art of ma-

aoevring a sliip, one steamer. Die Dampffahrkunst. Arte

di manovrare uno piroscafi.

 
(t. chim.) — naval ou arte do marinheiro —

o officio, a profissão, o saber maritimo do homem do mar;

«¦ marinharia enfim. Art maritime. Art naval; naval

matters. Das Seewessen. Arte naval.

ARTICULAÇÃO — 
(t. mach.) — Reunião de duas

peças de ferro, aço ou metal, por meio de cavilha, dobra-

diça ou outra fôrma, de maneira que sem separar-se mu-

dem de angulo entr esi e girem como os ossos dos ani-
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mães. Articulation. Joint. Das Glied. Giunta; articola-

mento.

 
(t. mach.) — do puxavante ou connector —

união d'este por uma de suas extremidades, a cabeça, com

o pino da manivella, e pela outra o pé, com a haste do

embolo do cylindro a vapor. Articulation de la bielle.

Connecting-rod joint cap or end. Das Plevelstangenlager.

Articulazione di biella a cuscinetto. (Vejam-se as palavras
Connector; puxavante e tirante.)

ARTÍFICE — Operariado que pratica arte ou officio

a bordo; também aprendiz militar que trabalha nas offi-

cinas dos arsenaes do Estado. Artisan; ouvrier. Artificer.

Die Schiffs professionnistes. Operariado de la inaestranza

di bordo.

ARTIFÍCIOS — 
(t. pyroth.) 

— fogos de artifícios —

composições pyrotechnicas, ou preparações em que entram

matérias muito inflammaveis taes como a polvora e 011-

tras. Feu d'artifice. Fire works. Das Kuntsfewer. Fuo-

chi d'artificio.

 
(t. pyroth.) 

— 
pyrotechnicos de guerra 

—

artefactos pyrotechnicos ou preparações luminosas, deto-

uantes, incendiarias, de communicação de fogo, de signaes,

e asphixiantes que são usadas a bordo ou em terra, isto é,

nos navios, nas fortalezas ou nas forças de terra. Artífices

de guerre. War fire-works. Fuochi di guerra.

 
(t. pyroth.) 

— luminosos — ou illuminati-

vos são sobretudo os projectis que se usam a bordo ati-

rados por morteiro e destinados signaes á noite; são os

fachos de signaes 011 tigelinhas ou tubos cheios de mixto

de côr branca; os fachos de salvação, e outros foguetes.

(Ver cada uma destas palavras). Artífices pour signaux.

Signal fire Works. Die Signalmunition. Fuochi da segnali.

 
(t. pyroth.) 

— de communicação de fogo ou

de ignição — são as espoletas e estopilhas. Artífices pour
ia communication du feu. Poimers. Die Zündmittel.

Artifici di accensione; inneschi.



Extractos do Regulamento da BibÜotheca e

Archivo da Marinha approvado pelo 
De-

creto n. 17.578, de 2 de Dezembro de 1926:

CAPITULO X

DA RKVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA

Art. 38 — A Revista Marítima Brasileira é uma publicação
destinada a tratar de quaesquer assumptos concernentes á marinha de

guerra ou mercante.

Art. 40 — 
Qualquer pessoa pertencente ou não ás classes da

Armada 
poderá tratar na Revista Marítima de todos os assumptos

relativos 
á marinha em seus differentes ramos.

Art. 41 — Os artigos destinados á publicação pela Revista

Alaritima 
só serão entregues á impressão depois de vistos e appro-

Va-dos 
pelo redactor-chefe.

Art. 47 — Para estimular o estudo dos assumptos profissionaes,
0 Ministro nomeará uma commissão especialmente incumbida de esco-

lher, dentre os trabalhos publicados na Revista Marítima durante o

3uno, o que fôr a seu juizo de maior utilidade pratica para a marinha.

Art. 48 — Ao autor do trabalho escolhido, a commissão conce-

(lerá como 
prêmio uma medalha de ouro com o respectivo diploma.

Art. 49 — A concessão desse prêmio deverá constar dos assen-

Jamentos do official distinguido, e, si elle pertencer á classe activa,

*'le será levado em conta para a sua promoção.

Art. 50 — A Revista, em pagina especial, no primeiro numero

oo anno seguinte, inscreverá o nome 'lo autor e o titulo do trabalho

premiado.



DESTINADA A

Para officiaes

Para sub-offic-

Para officiaes

do Ministf

Associações da^

Associações cxtr;.

Civis extranhos

Numero do mci

Numero atrazad,

Numero atrazadi

As assigna
entretanto prefe

Toda a cor

a rua D. Mano»

Caberá exclusiv.

dos conceitos 
'emittic

Aos nossos assk

em tempo opportmv

na remessa da Revi

Egualmente p
dencia, afim de nâ

Das marinha?
viarem, sempre

interesse geral <,

Admittindo ..

com a vida mar*
de informações

trangeiro.

Os annunc\

qualquer data,";

Tamai

Pagina

Meia pafc

As gravuras,
separado.

Os pagar-°nto.'
residam fó".

A R

y»
<J

3
H»
Oj
©

À

3 
\O I.

Üí
H*
CJ*
t—1
H»
O
C+
V¦ 
a>
O
a>

i 3>
o

H*
O

3
©

r MERCANTE

iz extr.

0$000

•o$ono

<000

;000

/$ .
8S0 „
9$r

5$0. i

Aro

-r eu. < :>lquer época, ndo
,'víx illio de cada anno.

ser remettida para

responsabilidade

ovarem sempre

ja interrupção

ança de resi-

i or de nos rn-

T i noticias de

se relacionem
'ente repôs, rio

rasil e pelo 
'.x-

O
m

c_
>
z
m

XJ
o

03
70
>
N

0.
> começa.

/$• j 

'X-.

•:• •• G 
-

O

' 
^ A

i -4*nc

«.itos por vales j.

ssoas que

tc ao* »cut collaboradoret • annuncUntes



ANNO XLVII Agosto de 1927 NUM. 2

SUMMARIO

Deodoro 

Um appello 

Lord Beauty 

O Regulamento da E»cola Naval — Cap. de Fragata Roberto de Barro»

Missão Naval Americana 

Agulha de indticção terrestre — Borges Forte» 

Pró e contra — Augusto Vinhae» 

Curso de Radiotelegraphia — Cap. Tenente Diogo Borge» Forte» 

Viaçãn fluvial — Dr. Antonio Carlos 

Pantbeon Naval — Eduardo Sá 

Secção de Pe»ca — Augusto Vinhae» 

Revista de revista» — S. de 

Bibliographia 

Noticiário — F. 

Necrclogia 
"Diccionario Technico do Officia] de Marinha" — Contra-Almirante Joté

Victor de Lamare 

245

247

249

253

265

271

279

297

321

323

333

341

363

367

385

387

IMPRENSA NAVAL - RIO DE JANEIRO. 1927



RELAÇÃO DOS PERIODICOS ESTRANGEIROS RECE-

BIDOS PELA 
"REVISTA 

MARÍTIMA BRASILEIRA"

ALLEMANHA — "Nachrich 
íur Luftfahrer".

ARGENTINA — "Boletin 
dei Centro Naval" — "Revista 

Militar" —

" 
Revista de Economia Argentina 

".

CHILE — "Memorial 
dei Estado Major dei Ejercito de Chile" — "Revista

de Marina".

CUBA — "Bs;etin 
dei Ejercito" — "Neptuno".

ESTADOS UNIDOS — U. S. Naval Institute Prcceedings" — " 
Scien-

tific American" — "Aviation" — " 
Coast Artillery Journal" — "The

American Journal of International Law".

FRANÇA — " 
Annales Hydrographiques" — "La 

Revue Maritime" —

LTl.ustration" — "La 
Nature" — "La 

Pêche Maritime" — "Chambre

de Commerce" — "La 
Science et la V.e" — " 

L'Aeronautique" —

"Q. 
S. T. Français et Radioelectricité" — "L'Air".

HESPANHA — " 
Revista General de Marina" — " 

Revista de Segunda

Ensenansa" — "Ibérica" — "Técnica-Revista-Tecnologico 
Industrial"

" Espaiia Maritima 
" — " 

Revista de Ias Espanas 
".

INGLATERRA — "Army 
and Navy Gazette" — Engénecrring-Iliustrated

Journal" — The Journal of the Royal Artillery" — "The 
Naval and

Military Record" — "The 
Nautical Magazine" — " 

Shipbuilding and

Shipping Record" —• "The 
Acroplane" — "Flight" — "The 

Journal

of the Royal Aeronatical".

ITALIA — " 
Bollcttino dell'Emigrazione 

" — " 
Revista de Artiglieria c Gênio 

"

"Rivista Marittima" — "L'Africa 
Italiana" — "L'Universo" —

"L'Ala 
dTtalia" — "La 

Gazzetta dell'Aviazione

MÉXICO — "Revista 
Aerea" — "Revista 

dei Colégio Militar".

PERU — "Revista 
de Marina".

PORTUGAL — "Boletim 
da Agencia G. das Colonlas".

t

URUGUAY — " 
Revista Maritima 

".

N. D. — Esta ¦" Revista" acceita a permu'.a de revista e magazines onde

a sciencia em geral, a arte militar e os assumptos navaes e marítimos sejam

tratados.



ANNO XLVII AGOSTO DE 1927 N. 2

MISTA I1BIT1I4 BRASILEIRA

Publicação do Ministério da Marinha

Séde — BIBLIOTHECA DA MARINHA

Rua D. Manoel n. 15

IMPRENSA NAVAL

Rio de Janeiro

— 1927 —



BIBLIOTHECA E ARCHIVO DA MARINHA

DIRECTOR

Capitão de Mar e Guerra — Hcraclito da Graça Aranha

REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA

REDACTOR CHEFE

Capitão de Corveta — Francisco Antonio Pereira

REDACTOR SECRETARIO

Capitão-Tenente — Affonso Cavalcanti Livramento

REDACTORES

Capitães-Tenentes — José Augusto J inhacs e Sebastião Fcr-

nandes de Souza



I

/ 

^ 

J

j. ¦

fJIlarechcil ^7?la no el 
(l)eoc/oro 

c/a t/onseca



Revista Marítima Brasileira
ANNO XLVII AGOSTO DE 1927 N. 2

DEGDGRD
1827 - 1927

<SL dala ccn.enazia do nascimento do incluo

tfíCai4ctia_ <3\íanoct SVocWo da Fonseca, o òzo-

ctamadoz, da cRcpu-Gfica cBrari feita, a 15 dc 9Co-

vcm&io dc . SSc), foi conSigitamente comiitcmo-
tada conv exiiaozdinatÀas nomenaqcns.

%oda a existência do vatozoso caio dc ôu«ta,
110.1 campo dc _atatna, nas tutos peta ito_...a

q.aitScsa vnifitat c em -6-iicíicio da tnoswtidaae
uaciouaf, í nata nós vvaàiteizos nm -ipadzão dc

qforia_. incsauccivcis.

£t 91i.cirin.ia SCaciouat a_oociou-..c a essas

ius.a_> c patrióticas t\omenaacns, a cjtic sincera-

mente junta agora as snas a

REVISTA MARÍTIMA
V-_

0M5Ü -——^



UM APPELLO

A Bibliotheca da Marinha é um departamento da admi-

r.istração naval perfeitamente apparelhado para preencher os

fins a que se destina. Dotado de mais de 40 mil volumes em

vários idiomas e sobre todos os assumptos, figuram em suas

estantes obras de subido valor, outras rarissimas, que condensam

todas as fôrmas do saber humano. Todos os paizes ahi se

acham representados em sua mais dilatada actividade intellectual.

E o Brasil principalmente tem logar de destaque pelo seu numero

de obras que a elle se referem, na sua Historia e no seu desen-

volvimento.

A Marinha, que nessa bibliotheca possue thesouro ines-

timavel, deve frequental-a, familiarisando-se com os múltiplos

estudos que dilatam o horizonte profissional 
— 

quando não seja

em tomos de alentado feitio, em Revistas de todas as nações do

mundo, qute conteem a ultima palavra no progresso da arte naval.

O Museu da Marinha é repositorio digno de visita, porque

resume numa preciosa collecção os mais gloriosos feitos dos

nossos maiores. Ahi estão elles representados no que con-

cerne á sua acção moral e material, — o mais salutar exemplo

áquelles que iniciam a aprendizagem marítima.

Como remate, ainda se filia ao complexo departamento da

Marinha, uma publicação de quasi meio século, onde se de-

tendem os interesses da classe pela exposição de todos os as-

sumptos que se referem á engrenagem da guerra sobre os

mares. Pennas illustres, dentro e fóra da corporação, têm

assignado em suas paginas artigos que sem desdouro figu-
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A estranheza dessa escolha por parte dos lords do Almi-
rantado, proveio do facto de Jellicoe ir render um velho e pres-
tigioso almirante quando se esperava, a cada hora, a abertura
cie hostilidades, acto esse nunca occorrido na tradicional ma-
rinha de guerra ingleza.

O brilhante modo de agir desses dois distinctos officiaes
deu razão a Churchill. Beaty tornou-se o favorito do povo
inglez, desde a acção de Dogger Bank e, os dois, na jornada
de Jutlandia, mostraram-se na altura de tão alta responsabi-
lidade, em nada desmerecendo dos grandes chefes que os ante-
cederam a partir de 1588, época do embate com a Invencivel
Armada, passando por Aboukir e Trafalgar até aos nossos
cias.

Beaty excedeu toda espectativa quando primeiro 
"Sea

Lord" do Almirantado. Ao assumir tão- importante cargo,
cm Novembro de 1919, expoz as suas vistas geraes em do-
cumento que corre impresso sob a epigraphe — "Politica

Naval".
Mais uma vez proclamou a importância do "capital ship".

Evidenciou a necessidade de buscas scientificas; do preparo do
pessoal; da importância do exercito aéreo para a guerra naval.

Lord Beaty presidiu a grande reducção da frota em
1920-21 e em 1922, após a conferência de Washington. O
"Lion", o seu navio almirante em Dogger Bank e na jornada
da Jutlandia, figurou entre as vinte grandes unidades demo-
lidas pela Inglaterra em cumprimento ao Convênio de
Washington.

Ainda devido a esse compromisso, a construcção de navios
de linha foi suspensa, salvo as do "Nelson" e do "Rodney",
unidades poderosíssimas.

A construcção dos novos cruzadores, especialmente os de
dez mil toneladas, proseguiu em 1924, no ministério tra-
balhista.
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A Grã-Bretanha liga grande importancia a esta classe de

navios, assistindo-lhe, aliás, razão, pois necessita assegurar, em

tempo de guerra, o livre transito, por milhares de milhas em

Iodos os mares e oceanos, da sua numerosa marinha mercante.

A actual conferencia, em Genebra, de limitação do arma-

mento naval, ameaça insuccesso, devido á Inglaterra não se

querer conformar com a diminuição daquella classe de unidades.

Lord Beaty procedeu á elaboração de novos typos de

submarinos, de destroyers e de porta-aviões, effectuou o re-

agrupamento da frota ingleza, transferindo ao Mediterrâneo a

maioria dos navios de linha e augmentando o numero de cru-

zadores no Oriente.

Iniciou os trabalhos da base de Singapura; favoreceu o

desenvolvimento da marinha dos Dominios e a creação de uma

frota da índia.

Creou numerosos cursos de aperfeiçoamento: minas,

buscas de minas, agulha gyroscopica, protecção contra gazes

mefiticos, lucta anti-submarina. Concorreu para o desenvol-

vimento de Teddington, de West Drayton e de Haslar Expe-

riment Works. Organisou, em 1923, a arma aérea com bases

ainda hoje existentes.

Lord Beaty introduziu profundas modificações no Regu-

lamento do pessoal; effectivou a separação entre oíficiaes com-

batentes e não combatentes. Approvou tres projectos succes-

sivos do quadro de reserva, de que se aproveitaram 1855 offi-

ciaes excedentes do quadro, isso depois da guerra. Interes-

sou-se vivamente pelas questões referentes ao conforto, aos

sports e aos divertimentos do pessoal.

Lord Beaty, que teve rapidas promoções, reformou-se, ha

mezes, aos cincoenta e seis annos, o que lhe dá direito de fi-

gurar addido á lista dos officiaes activos até perfazer sessenta

e cinco annos.



O Regulamento da Escola Naval

Uma prova indesejável

O presente artigo se origina nas discussões e nas queixas

ouvidas, nas rodas de professores e de alumnos da Escola

Naval, a respeito do systema de provas ahi instituido.

Tomemos como thema as provas oraes regulamentares.

Ha, no seu Regimento Interno, classificadas como oracs,

ires especies de provas:

Io — os interrogatórios de que tratam os arts 3o e 4o;

2o — as arguiçõcs oraes collcctivas previstas nos arts. 8

a 13°;

3o — as arguiçõcs oracs individuaes de que cogita cr

art. 14°.

Comecemos a nossa analyse pelos interrogatórios.

Dizem os arts. 3o e 4o, respectivamente:

"Terminado 
o commentario do têxto lido, o instructor

sobre elle interrogará os alumnos, com o fito de chamar a sua

attenção para os pontos principaes desse têxto, esclarecer possi-

veis duvidas existentes, e corrigir ou rectificar apreciações e

assimilações viciosas".

"Taes 
interrogações èmbora forneçam ao instructor ele-

mentos para a apreciação das condições intellectuaes dos alu-

ninos, não poderão dar logar a julgamentos traduzidos por

notas de aproveitamento".
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Perguntamos nós agora: o que deve ser, pedagogicamente
falando, uma prova dessa natureza?

Pensamos (e comnosco pensam autores de valor) que ella
deve ser: um excellente instrumento verbal de investigação,
cujo typo ideal é o dialogo socratico; um meio flexível e vehe-
mente de transmissão de conhecimentos; uma opportunidade
palpitantemente actual de fazer um julgamento.

Com essa prova, o professor sonda o estado actual do alu-
nino afim de melhorar a sua preparação; por ella, o docente
certifica-se da maior ou menor comprehensão do que vae sendo
ensinado; graças a ella, mantém desperta a actividade intelle-
crual do discente e procura a sua collaboração no assumpto em
presença; atravez delia, assegura-se dos resultados do seu ensi-
namento e, finalmente, por indicação delia, modifica e adapta
a sua methodologia, se necessário fôr, ao parallelo mental dos
ensinandos.

Todo esse complexo de circumstancias já é, sem duvida,
um duplo julgamento: o do alumno pelo professor, o do pro-
/essor por elle próprio.

Meditando sobre essas idéas, julgamos que ha, nos artigos
acima citados, dois pontos que não nos parecem razoáveis.

Um, quando o int.rrogatorio é collocado após o commen-
tario do texto lido pelo docente.

Outro, quando o professor fica inhibido de dar, ao alu-
nino, uma nota de aproveitamento.

Prova que é, em determinados casos, o melhor commen-
tario da licção. o interrogatório não deve ser taxativamente
collocado após esse commentario.

Deverá, a nosso vêr, ser empregado no momento e no ponto
cm que fôr julgado mais conveniente na sua applicação.
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Dada certa elasticidade ao seu emprego, essa prova con-
stituirá um meio efficaz de manter a classe vigilante e attenta
aos ensinamentos e ás palavras do professor.

Por outro lado não nos parece justo que o docente ficpie
inhibido de materialisar, por uma nota qualquer, o julgamento
adquirido atravez desse gênero de provas.

Pensamos que a ficha escolar de um alumno (desde cpte
ainda não dispomos, na nossa Escola, de um apparelhamento
systematico de tests) deva ser a mais completa possivel.

Seria pois razoável incluir, nessa ficha, uma dupla nota dc
qualidade, dada pelo professor, englobando não só o julga-
mento dos interrogatórios (o que affecta a classificação in-
tcllectual do alumno) como também o seu comportamento em
aula (o que contribuiria para a orientação do espirito disci-
plinar da aula e para a estabilisação do caracter militar do
discente).

Delicadas, perigosas de manejar essas notas dc qualidade,
si o Departamento de Commando pôde distribuil-as na esphera
da sua acção, porque não os professores dentro das suas pro-
prias aulas na dupla qualidade de instruidores e de educadores?

Suggestão apenas que fazemos, acreditamos que o seu êxito
dependerá de um estudo consciencioso do assumpto e de uma
regulamentação tão meticulosa que colloque o alumno a salvo
de possíveis e prováveis arbítrios.

Passemos agora, invertendo a ordem acima citada, á ana-
lyse das arguiçõcs oracs individuacs.

Assim se exprime o art. 14° do Regimento Interno:
"Sempre que não fôr possivel a arguição oral, em cptadro

negro, pela fôrma prescripta neste regimento, ou quando a ma-
teria não se prestar a tal espécie de prova, será feita a arguição
oral por interrogação individual''.
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Essas arguições, em que o professor deve interrogar os

alumnos um a um, apresentam um inconveniente grande se

applicadas nos termos exactos do regulamento vigente.

Tomemos como base. para apontar esse inconveniente, o

tempo de aula da nossa Escola e o numero máximo de alumnos

que devam ser leccionados por um professor.

Na pratica as nossas aulas teem a duração de 45 minutos e

o maximitm theorico de alumnos, dentro da aula, deve ser de 16.

Admittindo que o professor queira executar fielmente o

que está estabelecido no regulamento, dando a sua arguição,

dentro dos 45 minutos, a 16 alumnos, elle terá — 
para cada um

— apenas 2m,8, tempo positivamente ridiculo para um jul-

gamento.

A esse respeito Louis Favre assim se exprime:

"No 
numero das razões que fazem com que a maior parte

dos exames e concursos sejam antes de tudo provas de me-

moria, é preciso alinhar a brevidade do tempo concedido para a

prova e especialmente para a prova oral. A resposta rapida

não pôde corresponder a uma verdadeira creação intellectual.

Para responder depressa, é necessário, não somente haver bem

recebido e armazemnado, mas ainda poder facilmente reachar e

representar o que se recebeu; é preciso possuir qualidades de

memória que não são dadas a todos — mas que são de ordem

secundaria".

"Uurna 
outra razão do pouco valor probante da maior

parte das provas actuaes é o pequeno numero de questões dadas

a exame: o acaso pôde assim favorecer um mediocre e des-

servir aquelle que sabe mais ou melhor".

Favre termina dizendo: 
"Os 

resultados obtidos

seriam excellentes ou melhores si as provas fossem assaz lon-

Çjas, o numero dos alumnos a examinar assaa fraco e os mestres
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que os examinam preparados especialmente para a pesquiza das

qualidades intellectuaes".

Essas palavras são a condemnação formal das arguições

na nossa Escola.

Deante da impossibilidade de arguir turmas quasi sempre

de niais de 16 alumnos (algumas mesmo de 31 aspirantes) em

tão exiguo espaço de tempo, muitos professores contornaram o

absurdo do dispositivo regulamentar prolongando a arguição

pelos tempos de estudo do mesmo dia e até pelos tempos de

estudo e de aulas de dias subsequentes.

Assim foi preciso duplicar, triplicar e até mesmo quadri-

plicar o tempo da arguição (cousa de que o regulamento não

podia cogitar)- para se poder dar notas de aproveitamento, aos

alumnos, nesse genero de provas, quando praticadas.

O regulamento não podia cogitar desse desdobramento

de tempo, para as arguições, porquanto ha, na Escola Naval,

para cada hora de aula, um estudo prévio correspondente, du-

rante o qual o alumno se prepara no assumpto da licção que se

lhe vae seguir para 
— segundo ouvimos de um illustre director

— melhor comprehendel-a.

Dest'arte a arguição oral individual prolongada, além de

não estar prevista no regulamento, rouba tempo ao docente e

ao discente.

Esse ageitamento de difficuldades traz ainda um novo in-

conveniente: fracciona a arguição, sobre o mesmo assumpto

collcctivo, dando enorme vantagem aos alumnos que forem

arguidos 48 horas e possivelmente 96 horas depois.

Ainda mesmo que o professor conseguisse arguir 16 alu-

rnnos, no mesmo dia, lançando mão do estudo prévio, do inter-

vallo de recreio e da hora de aula, ao todo 100 minutos, ainda

assim tocaria, a cada aspirante, o exiguo tempo de 6m,2 para

mostrar o seu aproveitamento.
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Como o regulamento não prevê taxativamente o critério a

adoptar para se formularem as questões das argitiçõcs oraes

individua.es, é de presumir, que esse critério seja o mesmo que

o estabelecido para as arguições oraes collectivas, em quadro

negro.

Por isso, passemos á analyse deste ultimo typo de

arguições.

Os arts. 8o a 13° do Regimento Interno dizem textual-

mente:

"Nos 
dias designados para as arguições oraes, os instru-

ctores terão organisadas tantas listas de perguntas e questões

summarias, quantos alumnos tenham em suas respectivas tur-

mas" (numero theorico 16 alumnos).

"Cada 
uma destas listas deverá conter de tres a cinco per-

guntas ou questões summarias referentes aos diversos pontos

da matéria, sobre que deva versar a arguição, procurando-se,

tanto quanto seja possível, que as perguntas de uma mesma lista

abranjam o conjunto da matéria ensinada, desde a arguição

anterior".

"As 
perguntas ou questões summarias deverão ser claras e

precisas permittindo, como soluções, respostas breves ou cal-

culos rápidos e simples".

"Não 
serão objectos de arguição oral as questões impor-

tantes em longas deduções ou exigindo demorados cálculos nu-

mericos e. em geral, todas aquellas que exijam acurada medi-

tação ou grande esforço de memória".

"Distribuidas 
entre os alumnos as listas de perguntas e

questões summarias, cada um delles tomará o logar, que lhe

fôr designado junto ao quadro negro para esse fim disposto,

ao longo das paredes da sala de aula, escrevendo no mesmo

quadro as respostas ás perguntas e questões da lista que tiver

recebido".
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"O 
instructor inspeccionará o trabalho dos seus alumnos,

na escripta das respostas no quadro negro, velando para que

nelles não se perturbem reciprocamente nem se prestem auxilio,

proporcionando esclarecimentos cabíveis que lhe sejam sol:'-

citados, commentando as respostas que exigirem observações e,

finalmente, julgando as respostas dadas e fazendo, immediata-

mente, sentar-se em seus logares os alumnos que tenham com-

pletado o questionário recebido".

O primeiro e mais impressionante aspecto desse genero de

prova é o seguinte: admitíamos que haja sido fielmente cum-

prida a letra dos arts. 8o a 13°; que os alumnos tenham rece-

bido as perguntas cscriptas 
pelo seu professor; que se encami-

nhem em boa ordem para os quadros negros; que respondam

correctamente ás questões formuladas escrevendo as respectivas

soluções, nesses quadros, sem vacillação, sem meditação

acurada, sem grande esforço de memória, sem pedir esclareci-

mentos cabíveis, sem trocar uma palavra, quer com os collegas,

quer com o docente; que voltem aos seus logares, disciplina-

(lamente, no mais absoluto silencio; que o professor, satisfeito

com os resultados, vá escrevendo, em cada quadro negro, a res-

pectiva nota de aproveitamento; que, em summa, uma perfeita
ordem e um rigoroso mutismo hajam presidido a essa prova,
ter-se-á realisado, na Escola Naval, uma arguição oral pelo pro-
cesso silcncioso-escripto!

A prova de que tratam os arts. 8o. a 13°. pode ser tudo,

pode ser uma prova escripta condensada, um comprimido de

arguição escripta quasi imponderável pelo pequeno numero de

questões propositadamente fáceis, numea será, porem, em ter-

mos exatos da lingua portugueza, uma arquição oral.

Supponhamos, agora, que as cousas se não passem com

esse delicioso automatismo enquadrado por 45 minutos de

prova.
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Admitíamos que o professor seja assediado de perguntas

pelos seus alumnos, que as duvidas e pedidos de esclareci-

mentos cabíveis chovam dos quatro cantos da classe, que o

docente attenda e commente cada solução de per si (velando

simultaneamente para que os aspirantes se não perturbem reci-

procamente. nem se prestem auxilio), que finalmente, nesse am-

biente de super-agitação, busque julgar serenamente cada alu-

nino — tudo isso dentro de 45 minutos — 
para se ter a noção

concreta de um verdadeiro pandemonio em que as qualidades

julgadoras do mestre acabarão se esgotando pela trepidação

nervosa do ambiente.

Felizmente essa prova ainda não poude ser realisada desci'i

a época em que foi estabelecida (1924) e a ella se applicam,

integralmente, as sensatas palavras de Louis Favre anterior-

inente citadas.

E' uma proi-a indesejável pela exiguidade do tempo con-

cedido e pela fragilidade do pequeno numero de questões a re-

solver. Tudo o que dissémos anteriormente sobre o fraccio-

uamento da prova em mais de um dia ou sobre o seu prolon-

gamento ao tempo do estucio e intervallo anteriores (quando

tratámos das arguições oraes individuaes) tem cabal applicação

neste caso.

Vejamos agora um outro aspecto dessa prova. As ques-

tões formuladas não devem exigir, do alutnno, 
"grande 

esforço

de memória".

Como pôde um professor, ao formular as listas de per-

guntas, saber préviamente as condições personalíssimas do

estado de memória do alumno?

Quem desconhece as surpresas que essa faculdade nos

proporciona ?
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Quantas vezes passamos minutos e mesmo horas pro-

curando, anciosamente, nos lembrarmos do 
"nome 

de um amigo,

embora possamos citar de cór, ao mesmo tempo, uma longa

lista de outros nomes?

Não podendo o docente dispor, á sua vontade, dessa fa-

culdade caprichosa dos seus alumnos, no momento geralmente

emocionante de uma prova, mais racional seria, então, que as

questões fossem formuladas sob o critério da maior ou menor

importancia da matéria a ser arguida, sem cogitar absoluta-

mente do esforço de memória a ser despendido na resposta.

Numa das nossas arguições oraes do 4o anno, e disso ha

um numero regular de testemunhas, tivemos ensejo de per-

guntar a um alumno (a proposito da correcção Pagel) qual o

sentido da applicação de uma differença de longitudes.

Esse alumno, após um 
"grande 

esforço de memória", res-

pondeu-nos que essa applicação deveria ser feita: para o sul!

Como poderia o pobre professor prever seríielhante estado

de memória?

Ha outro ponto também que nos merece reparos.

As questões fornecidas ao alumno. na arguição oral, não

devem exigir 
"acurada 

meditação".

Quer nos parecer que a finalidade principal dos estudos,

que a finalidade cardeal de uma escola é, no dizer de um illus-

tre professor da Escola Naval, 
"uma 

.finalidade educativa".

Dahi o recordarmos as palavras do eminente pedagogista

Paul Bernard quando diz:

"A 
vida escolar não é uma corrida de obstáculos, é uma

gradaçãd prudente de difficuldades".

"Educação 
sem esforço é um mytho  é o esforço, só

elle, que fortifica e educa".

Porque então afastar a meditação (mesmo acurada) nas

provas de arguição oral, como faz o nosso regulamento?
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Qualquer que seja o estudo, qualquer que seja o gênero de
provas, o que se tem em vista, educando e instruindo, é a for-
rnação, no indivíduo, de um maximum dc capacidade racioci-
nante, atravez de uma meditação tanto mais proveitosa, quanto
mais acurada fôr.

Oxalá, os alumnos da Escola Naval sempre meditassem
acuradamente.

As questões, para qualquer gênero cie provas, devem ser
formuladas sem a preoccupação de que sejam ligeiras ou que
não obriguem á uma acurada meditação.

O seu único critério deve ser o de uma gradativa comple-
Nidaele (exigindo o crescente esforço mental do alumno), que
versassem sobre assumpto realmente dado em aula e que pu-
dessem ser resolvidas dentro do tempo para isso concedido.

Cheguemos, agora, a uma conseqüência desastrosa da com-
-inação dessas provas ligeiras com a formula de que cogita o
art. 108 do regulamento escolar.

Por essa formula o aproveitamento mensal do alumno será
definido pela seguinte regra: duplica-se a nota de arguição
oral, somma-se esse producto com a nota da prova parcial (es-
cripta) e divide-se o valor resultante por três.

Assim se o alumno, em um mez lectivo, obtiver grau 9 na
arguição oral e grau 9 na prova parcial, terá para aproveita-
mento mensal:

(2X9 + 9) h-3_=9

o que, nesse caso especial, será lógico e justo.
Vejamos as cousas como se passam, porém, no terreno da

pratica e na generalidade dos casos reaes.
Actualmente, em um mez lectivo, os alumnos teem uma

arguição oral, mais ou menos a meio do mez, e uma prova es-
cripta no fim dessa época.
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A arguição oral (como vimos) envolve material leccio-

liada em 15 dias, com a restricção das questões serem simples,

ligeiras e não exigindo acurada meditação.

A prova escripta envolve toda a matéria do mez, theorica

ou pratica, com a restricção apenas de não encerrar diffieul-
"dades 

acima da capacidade dos alumnos ou condições e aspe-

ctos que não tenham sido apresentados em aula.

Esta ultima prova, como se evidencia, é, sem discussão, a

prova mais substancial do curso escolar, não só pela sua elasti-

cidade e pela sua amplitude scientifica, como também, pela

quantidade de matéria nella accumulada.

Tomemos, agora, em uma classe de 16 alumnos, os alumnos

A e B e os submetíamos (como todos os outros) ás provas

acima, dentro do tempo regulamentar de 45 minutos.

O alumno A, que nos interrogatorios, sem nota de aprovei-

tamento,'sempre se revelou um estudante medíocre, consegue:

em 5 perguntas lotcricas na arguição oral, a nota 8; em 3

questões longas e substanciaes da prova escripta, a nota zero.

O alumno B, que nos interrogatorios, sem nota de apro-

veitamento, sempre se manifestou um estudante applicado e

talentoso, por um conjunto de circumstancias possiveis, poisque

estamos citando casos concretos, obtém: em 5 perguntas lote-

ricas da arguição oral, a nota 4; em 3 longas e substanciaes

questões da prova escripta, a nota 8.

Esses 2 alumnos, evidentemente desiguaes, terão, pela

formula escolar, a mesma media cinco para aproveitamento

mensal!

Por ahi se pôde aquilatar do perigo que ha em attribuir, ás

provas ligeiras, um tão grande peso na formula de apro-

veitamento.

Não nos esqueçamos de que os especialistas americanos do

ensino chamam a um test de 15 perguntas 
"a 

ridiculous test".
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Como classificariam então elles essa nossa indesejável

prova de arguição pseudo-oral que, entrando com o dobro do

fcso na formula de aproveitamento, suggere ao alumno a idéa

de garantir a sua média com o pequeno esforço de 5 perguntas

ligeiras ?

Quér no Io, quer no 2o periodo, o alumno da Escola Naval*

se quiser, dentro da letra estricta do regulamento, poderá fazer

o que se segue: esforçar-se, apenas, para tirar o soffrivel,

grau 6, nas arguições oraes (o que não será difficil dado o

pequeno numero de questões a resolver e a sua facilidade) ;

entregar systematicamente as suas provas escriptas em branco.

Quér no 1°, quér no 2o periodo, esse alumno, pela formula

escolar acabará tendo a sua approvação soffrivel garantida com

j>rau 4, se obtiver esse mesmo grau na única prova de exame

que existe no fim de cada periodo 
— a prova escripta.

Como a lei do menor esforço é bem humana, trata-se, como

se vê, de uma especie de seducção para a mediocridade.

Num curso escolar congestionado de matérias, exhaustivo,

insensivelmente o alumno se deixa arrastar pela theoria, aliás

pratica, seduetora da media garantida e integrar-se-á, sem

acurada meditação, nas delicias do officialato.

Oxalá, numa nova regulamentação da Escola Naval,

possamos inscrever, entre os fundamentos do seu estatuto, as

seguintes palvras:

Aqui se aprende a meditar acuradamente, aqui se ensina a
"encher 

o inexorável minuto com sessenta segundos de me-

ritorio trabalho" meditativo e, das cogitações profundas do

nosso espirito surgem a grandeza profissional da nossa classe,

e o alevantamento moral da nossa patria.

Roberto de Barros

Lente Cathcdratico da Escola Naval



MISSÃO NAVAL AMERICANA

Posse do novo chefe e despedidas do beu antecessor

O Sr. Contra-Almirante Noble Edward Irwin, recente-

mente chegado dos Estados Unidos, para substituir o seu

collega, Sr. Contra-Almirante Mac Cully, na Chefia da Missão

Naval Americana, tomou posse desse cargo no dia 12 de

Agosto, no Ministério da Marinha, na presença de todos os

officiaes que servem na mesma Missão e dos officiaes da nossa

Armada, destacados, também, para o serviço da mesma

Missão.

Em primeiro logar falou o Sr. Contra-Almirante Mac

Cully, saudando o seu substituto passando-lhe então, a Chefia

da referida Missão.

Depois o Sr. Contra-Almirante N. E. Irwin, produziu

um ligeiro discurso para agradecer as homenagens de seu an-

tecessor declarando que, espera de todos os seus dignos au-

xiliares a mesma cooperação demonstrada ao seu antecessor.

Realisou-se, antes, no salão nobre do Club Naval, um al-

moço offerecido pelo Sr. Contra-Almirante Mac Cully, ao seu

collega e substituto.

Nos logares de honra sentaram-se o Sr. Almirante Pinto

da Luz, Ministro da Marinha, e á sua esquerda, o Almirante

Noble Irwin. Em frente ao Sr. Almirante N. Mac Cully,

sentou-se o Sr. Embaixador E. Morgan, Embaixador ameri-

cano, tendo á sua direita o Almirante graduado Francisco de

Mattos e á sua esquerda o Almirante José Maria Penido. Os

demais logares foram occupados pelos Almirantes Fonseca
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Rodrigues, Souza e Silva, Machado da Silva, José Isaias de

Noronha, Carlos Frederico de Noronha, Álvaro Nunes de

Carvalho, Damião Pinto da Silva, Octavio Jardim e Dr. Fer-

nando de Freitas Filho; Capitães de Mar e Guerra F. J. Pe-

reira das Neves, Alfredo Amancio dos Santos, Henrique Gui-

lhen, Emmanuel Braga, Adalberto Nunes, Amphiloquio Reis

e Carlos Alves de Souza; Capitães de Corveta Salustiano

Lessa e Fliezer Tavares, todos os officiaes americanos que

sei vem junto a Missão, o Capitão de Corveta Oscar Spinola c

Capitão-Tenente Otto de Faria, respectivamente, Assistente e

Ajudante de Ordens do Almirante Mac Cully; o Deputado

Federal Álvaro Rodrigues Vasconcellos, bem como vários

outros officiaes da Armada.

Ao servir-se o champagnc o Sr. Almirante Mac Cully,

usando da palavra, disse que apresentava á nossa Marinha de

Guerra, alli representada pelas suas mais altas patentes, o col-

lega que vai substituir no cargo de Chefe da Missão Naval,

o Almirante Noble Irwin e que agradecia as attenções e as

innumeras demonstrações de alto apreço que lhe foram sempre

dispensadas, durante a gestão que tivera naquelle cargo, e re-

ferindo-se, ainda, á nossa Marinha de Guerra, teve phrases

encomiasticas para todo a sua officialidade.

A seguir, o Sr. Contra-Almirante Pinto da Luz, Ministro

da Marinha, pronunciou o seguinte discurso:

"Com 
o maior prazer, agradeço ao Sr. Almirante Mac

Cully as agradaveis referencias feitas a mim e á Marinha bra-

sileira, que se sente muito honrada de ter junto a si, ha mais

de quatro annos, trabalhando pelo seu engrandecimento, dentro

das melhores relações de camaradagem e estima, os illustres

representantes da Marinha americana que formam a Missão

Naval. Prova dessa camaradagem e dessa estima, é a reunião

cm que nos encontramos, que o Sr. Almirante Mac Cully,

convocou para, com suas despedidas, apresentar-nos seu sue-
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cessor. A' S. Ex. terei outra opportunidade de dizer o nosso

adeus, cheio de saudades; e ao seu successor, o Sr. Almirante

Irwin, apenas quero declarar aquillo que todos nós sentimos:

V. Ex. está entre amigos, amigos que o inesquecivel Al-

mirante Vogelgesang soube fazer e o Sr. Almirante Mac

Cully, soube conservar, para passar a V. Ex., como aqui se

está vendo, num ambiente de absoluta cordialidade signal evi-

dente de que o nosso entendimento (de brasileiros e ameri-

canos) no desempenho de nossas funcções, no cumprimento de

nossos 
perfeito, o de todo conveniente aos interesses da Ma-

rinha brasileira e ao prestigio da Marinha americana.

Meus senhores, ergamos nossas taças pelos Srs. Al-

mirante Mac Cully e Irwin; pela Missão Naval e pela grande

Nação Americana, na pessoa do seu dignissimo Embaixador,

o Sr. Morgan".

O Sr. Contra-Almirante Noble Edward Irwin é natural

do Estado de Ohio, tendo entrado para a Escola Naval de An-

napolis, em Setembro de 1887.

A sua promoção ao posto de Contra-Almirante data de 2

de Dezembro de 1924.

Conta o illustre official 58 annos de idade e 20 annos de

embarque effectivo durante toda a sua carreira na Armada.

Antes de ser escolhido para chefe da Missão Naval Ame-

ricana, nesta Capital, era commandante em chefe cia Divisão

de Contra-Torpedeiros da Força Naval de Esclarecimento.

Em sua companhia veio como seu assistente o Capitão de

Corveta C. Gulbranson. *

No dia 16 o Sr. Ministro da Marinha, offereceu, no Club

Naval, um almoço de despedida ao Sr. Contra-Almirante Mac

Cully que deixava a chefia da Missão Naval.

Estiveram presentes o Sr. Embaixador dos Estados Uni-

dos, o Contra-Almirante Erwin, altas autoridades navaes bra-



268 REVISTA MARÍTIMA brasileira

sileiras, officiaes da Missão e o representante do Ministro da

da Guerra.

Offerecendo o almoço, o Sr. Ministro da Marinha,

Contra-Almirante Arnaldo Pinto da Luz pronunciou o seguinte

discurso:

Meus senhores: — Ha quatro dias passados, agradecendo

as palavras agradaveis, carinhosas mesmo, com que o Sr. Al-

mirante Mac Cully distinguira a Marinha Brasileira, eu disse

que em outra opportunidade me referia ás despedidas que,

então, S. Ex. nos apresentava, por ter de deixar a chefia da

Missão Naval. A opportunidade chegou; em a procurei offe-

recendo a V. Ex., Sr. Almirante Mac Cully, este Almoço, em

nome da Marinha Brasileira, como testemunho de sua aimizade

solida e sincera; solida porque se formou em mais de dous

annos de convivência leal; sincera porque encerra gratidão pelo

muito que V. Ex. fez e procurou fazer para transmittir a cada

um de nós, na esphera de sua acção. as mais úteis e proveitosas

suggestões. E porque essa amizade existe, nós estamos agora

sob duas impressões inteiramente oppostas: o prazer de po-

dermos affirmar que V. Ex, nos deixa saudades e o pezar que

vae dar causa a essas saudades — o afastamento de V. Ex. do

nosso convívio. Mais, as saudades que ficam, vão constituir,

Sr. Almirante, um forte élo a nos ligar através a distancia ciur

breve nos separará; o anseio que V. Ex. já manifestou de

aqui voltar, será correspondido pelo nosso desejo de que isso se

realise. V. Ex., sáe do Brasil, pôde estar certo, acompanhado

dos melhores votos da Marinha Brasileira, votos de optima via-

gem, de innumeras felicidades em sua carreira e das maiores

venturas em toda sua vida: a Marinha Brasileira jamais es-

quecerá que V. Ex. trabalhou por ella, animado das (mais ho-

nestas intenções, dando sempre a todos nós as mais seguras

mostras de estima e consideração. V. Ex. volta á sua grande

Patria, tão amiga da nossa, podendo dizer que bem cumprio o
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seu dever e muito cooperou para unir mais cordialmente as
duas Marinhas, a Americana, que V. Ex. tão dignamente re-

presenta, e a Brasileira, que ora se honra de render a V. Ex.
as suas homenagens.

Meus Senhores! Levantemos nossas taças pelo nosso pre-
sado aimigo, Sr. Almirante Mac Cully!"

O Almirante Mac Cully agradeceu, brindando a Marinha
Brasileira.

Fez ainda o Sr. Ministro da Marinha a entrega, ao ex-
chefe da Missão Naval, de uma artística e fina caixa de ma-
deiras do Brasil talhadas e incrustadas, contendo charutos e ci-
garros de producção brasileira; e de uma placa em bronze, tra-
balhada no Arsenal de Marinha, e destinada a ser collocada no
túmulo do saudoso Almirante Vogegelsang, como lembrança de
sua fecunda actuação como chefe da Missa Naval e homenagem
da Marinha Brasileira.

O Sr. Contra-Almirante Mac Cully partiu, no dia 17, de
regresso a sua pátria.



Agulha de Inducção Terrestre 
"Pioneer"

Da revista 
"Aviation", 

June 20, 1927, traduzimos a se-

guinte exposição dos princípios e construcção da agulha de in-

ducção terrestre (earth inductor compass), empregada por

Lindbergh na sua portentosa travessia New York-Paris. E'

autor do referido trabalho o engenheiro chefe da Pioneer

Instrument Co, Sr. Maurice M. Titterington.

O successo do vôo de Charles A. Lindbergh, de New

York a Paris e a precisão de sua navegação despertaram con-

sideravel curiosidade e grande interesse pelos instrumentos por

elle usados.

Embora vários tenham sido os apparelhos essenciaes ao

bom resultado da travessia, este artigo restringir-se-á á 
"Agu-

lha de inducção terrestre Pioneer". A esta agulha attribuiu

Lindbergh a excellencia da navegação de seu aeroplano, atravez

do Atlântico e ao demandar Paris.

INCONVENIENTES DAS AGULHAS MAGNÉTICAS

Para que as vantagens da agulha Pioneer possam ser apre-

ciadas é necessário relembrar os caracteristicos das agulhas

magnéticas communs, empregadas em avião.

Em um navio, a agulha sendo montada em um supporte

fixo, e com a rosa mantida horizontal, pela força da gravidade,

os imans orientados pela componente horizontal do magne-

tismo terrestre, dá indicações de rumo suficientemente

rigorosas.
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As condições a bordo de um avião são. porém, diversas.

As forças de acceleração longitudinal e centrifuga agem sobre

sobre a rosa tirando-a da horizontal, de forma que ella fica obri-

gada a girar em torno de um eixo inclinado em relação á ver-

tical. Nestas condições, ,1 componente vertical do magnetismo

terrestre faz sentir seus effeitos desviando a agulha; isso pôde

causar erros até de 180 gráos!

A segunda causa de erros é o movimento angular do avião

no seu jogo (guinadas, balanços, caturragem, etc.). Estes

movimentos são transmittidos á rosa atravez do liquido que

enche a cuba.

Uma terceira causa de erros é devida á vibração do appa-

relho. Estas vibrações teem, em geral, componentes de ro-

tação no plano da rosa, fazendo-a girar e dando assim indica-

ções erradas.

A visinhança de materiaes magnéticos origina na agulha

uma quarta causa de erros.

O motor, com seu systema de ignição e as partes moveis

dos apparelhos de controle, são particularmente máos sob este

ponto de vista; estes últimos produzem erros de valor variavel

impossiveis de prever e evitar. As partes da estruetura do

avião, de ferro doce (não magnético), produzem ainda erros,

devido á inducção dos proprios imans da agulha. Todos

esses erros podem ser reduzidos, de alguma fôrma por com-

pensação, mas na maioria dos casos os resultados são incertos

e exigem freqüente verificação.

Vê-se, do que acima fica dito, que a agulha magnética

commum tem defeitos a ella inherentes e que a tornam, não só

imprecisa, como, algumas vezes, inútil e mesmo de emprego

perigoso. A necessidade de que ella fique próxima ao piloto

obriga ainda a collocal-a nas peiores condições magnéticas.
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AGULHA DE INDUCÇÃO TERRESTRE — PRINCIPIO

Na agulha de inducção terrestre os defeitos acima analy-

sados são obviados ou grandemente reduzidos. A principal

innovação desta agulha é a separação do elemento magnético,

do dispositivo indicador da direcção.

O gerador é esse elemento indicador da direcção, e corres-

ponde aos imans da agulha ordinaria. Elle é analogo a qual-

quer dynamo, tendo um induzido com colleetor e escovas, fal-

tando-lhe, apenas, o campo induetor que é substituído pelo

campo magnético terrestre. O diagramma junto mostra uma

vista do plano do induzido, dotado de eixo vertical, girando no

campo terrestre, representado por linhas pontilhadas; as esco-
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vas collocadas diametralmente são ligadas a um galvanometro

de zero central.
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E' principio conhecido de electricidade que, si girarmos as

escovas ao redor do collector, as indicações do galvanometro

variarão de zero a um máximo, numa direcção (90°) , voltarão

a zero (180°), attingirão uma maxima na direcção opposta

(270°) e voltarão a zero, na posição inicial (360°).

Ha pois duas posições diametralmente oppostas no colle-

ctor, onde o galvanometro indica zero e cíuas semelhantes, a

90" dessa, onde a deílexão do ponteiro é maxima.

Si o induzido fòr enrolado e ligado ao collector de fôrma

tal que os pontos de corrente electrica nulla (zero no galva-

nometro), fiquem na direcção do campo terrestre, a leitura no

galvanometro será zero só quando as escovas estiverem na di-

recção S-S.

Vejamos como operar, suppondo-se a agulha montada em

um aeroplano.

Orienta-se o apparelho no terreno, até que elle fique

aproado em uma certa direcção, Norte, por exemplo. Com r>

induzido girando, deslocam-se as escovas até que o galvano-

metro indique zero.

Si o avião voar na direcção Norte, o galvanometro conti-

uuarà a indicar zero; si o rumo mudar, a producção de cor-

rente, conseqüente, será immediatamente registrada pelo gal-

vanometro, pois o avião no seu desvio arrasta comsigo as es-

covas (o porta-escovas está, evidentemente, fixado á carcassa

do apparelho). As escovas são ligadas ao galvanometro de

tal fôrma que o ponteiro indica logo o lado para onde se deu

a guinada.

Supponhamos que se queira seguir outro rumo, Leste, por

exemplo. Desloca-se com a mão, as escovas para uma po-

sição a 90° da anterior, de fôrma que a que apontava para

Norte ficará a W e a de Sul a Leste: as escovas estarão

agora ao sentido transversal do apparelho, de forma que>
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quando o avião aprôa para leste, as escovas ficarão no meri-

diano magnético, e a leitura no galvanometro será zero.

E assim para qualquer rumo, bastando ajustar convenien-

temente a posição das escovas para que no rumo desejado a lei-

U-.ra seja zero, o que se obtém directamente por um apparelho

puramente mecânico o 
"controller 

.

Poder-se-á articular que o galvanometro 
indicará igual-

mente zero quando navegando a 180° do rumo desejado: nestas

condições, porém, as guinadas á direita seriam registradas

ESQ. no galvanometro, e vice-versa, o que immediatamente

chamaria a attenção do piloto.

A agulha de inducção terrestre Pioneer consta de tres

partes: o gerador, o controller e o indicador.

O. gerador e o induzido, suspenso em rolamento de bilhas.

são accionados por um anemometro ou helice. As escovas são

montadas de fôrma a poderem ser deslocadas em torno do colle-

ctor (analogamente ao anel porta-escovas 
nas machinas electri-

cas). A estabilidade do conjunto é mantida pela acção da

sua força gyroscopica e emprego de amortecedores conve-

nientes.

O indicador é um galvanometro 
de alta sensibilidade,

ligado electricamente ás escovas do gerador. O controller,

dispositivo mecânico, permitte 
deslocar as escovas de um

angulo correspondente ao rumo a navegar.

| 

N
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O gerador é geralmente montado na parte posterior da
carcassa (fuselage), com o anemometro projectando-se acima
delia, na corrente de ar; esta pocição em geral é boa, sob o
ponto de vista magnético, mas o gerador pode ser collocado
em qualquer outro lugar, mesmo na aza.
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O indicador e o controller ficam no quadro de instrumen-
tos defronte do piloto. Nos grandes apparelhos elles ficam
junto do observador-navegador, para que este possa regular e
mudar o rumo: outro indicador diante do piloto reduz a fun-
cção deste a "governar no zero".

COMPARAÇÃO COaM A AGULHA MAGNÉTICA —
VANTAGENS

Relembrando as quatro causas de erros communs ás agu-
lhas magnéticas, vê-se que nas de inducção terrestre ellas são
eliminadas ou tornadas insignificantes.
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O primeiro erro: falta de horizontalidade desapparece

devido á estabilidade do gerador.

Não havendo suspensão de pivot, inércia magnética e li-

quido dotado de viscosidade, o gerador não é affectado pelos

movimentos do avião, excepto guinadas, as quaes elle se destina

exactamente a indicar.

A terceira causa, vibrações, também é sem effeito, pois

não ha nenhuma parte movei delicada onde se possam pro-

duzir rotações perturbadoras.

A agulha de inducção terrestre sente o ef feito do magne-

tismo dos ferros de bordo, exactamente como soffreria uma

agulha magnética situada no mesmo local, pois esse magnetismo

reage sobre as linhas de força do campo terrestre. Mas como

o gerador pôde ser collocado em qualquer posição no avião,

póde-se escolher aquella em que o ef feito do magnetismo local

seja minimo, (em muitos casos elle é desprezível). O effeito

do ferro doce é nullo, pois no gerador não ha nada capaz de

produzir imantação por inducção.

As agulhas de inducção tem ainda a vantagem de poderem

suas características ser ajustadas separadamente, o que não se

dá com as magnéticas onde o período, inércia e amortecimento

são inseparavelmente ligados.

Um governo mais rigoroso torna-se possivel, pois nas agu-

lhas de inducção até desvios de menos de meio gráo são logo

accusados pelo indicador.

EMPREGO

A agulha Pioneer foi empregada no vôo de circumnave-

gação, no vôo transcontinental pelo tenente Maughan, pelo
"Ssenandoah", 

e mais recentemente por Charles Lindbergh.

Borges Fortes.



Pro' e Contra

Ha dias contestando asserções suggeridas por illustre ho-

mem de sciencia relativas á predominância do avião sobre na-

vios de superfície, mormente os de linha, accordei com elle

quanto á hostilidade permanente dos seres viventes, sejam in-

fusorios ou mastodontes, relembrando a phrase de Voltaire;

"Entra-se 
na euerra entrando-se no mundo".

Tal proposição vem muito a proposito quando, agora, em

Genebra, se discute importante these referente ao limite das

forças navaes, comparecendo á conferencia as Ires nações que

hoje formam na vanguarda das outras como potências navaes:

a Grã-Bretanha, os Estados Unidos e o Japão.

Comtudo, a paz universal não passa ainda de aspiração de

sonhadores. Não será por meio do desarmamento, alias r?ro-

blematico, que se poderá conseguil-a. Caim não organisou ar-

senal para matar Abel.

Aos tres poderes ora reunidos, pouco importa a opinião

dos outros povos. Fitam nessa reunião., que poderiam dizer

intima, fazer pacto solemne, afim de que o mundo possa res-

pirar tranquillo sem se arrecear dos horrores de futuras

guerras...

Magnífica e humanitaria intenção, não ha duvida!

A Historia, porém, está cheia de amargos dissabores a

esse respeito. Ella é uma grande mestra: nunca será demais

citar a phrase magnífica de Gugliermo Ferrero: 
"A 

Huma-

nidade caminha a recuões para o futuro, os olhos voltados ao

passado".
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O que dizem ser o pae do militarismo. Heraclito de
Ephaso, viveu 480 annos antes da nossa éra; Moltke e von Ber-
nardi affirmam que — "a 

guerra está de accôrdo com as cousas
estabelecidas por Deus" — ambos formulam uma idéa sobre-
modo moderna, si se considera a antigüidade geral da nossa
espécie.

A opinião dos dois guerreiros teutos e dos que commun-
gato nas mesmas idéas é de sobejo conhecida pela maioria dos
leitores desta "Revista".

Hoje, vamos respigar entre os que cursam escola opposta
pois, para bem ajuizar das cousas, se torna mister conhecer os
prós e contras das theses; é essa a rota a seguir aconselhada
pela verdadeira sciencia.

Os economistas vão logo ás do cabo: appellam para a
rudeza e animalidade dos homens primitivos, derivando-se dessa
afastadissima éra o predomínio da "força".

"O homem começou sempre pelo roubo, diz Yves Guoyot
(1): captura de animaes; caça ou pesca; colheita de fruetos.
Só muito tempo depois praticou a permuta quando conseguiu
domesticar os animaes e semear o solo. O mesmo se deu com
os seus semelhantes: o seu primeiro meio de adquirir foi o
roubo. Só muito depois chegou á noção de trocar um objecto
pelo seu equivalente. A ferramenta da destruição precedeu á
da producção. Os primeiros grupos de homens tiveram inicio
de organisação devido á guerra".

G. Molinari visa o assumpto do mesmo modo; "A 
guerra,

diz elle (2), era uma necessidade vital para todas as sociedades
proprietárias de Estados. Semelhante situação permaneceu até
que os progressos da industria abriram outro escoadouro diffo-
rente ao da conquista e ao da exploração de uni dominio po-

(1) Journal des Economistcs, de 15 de Abril de 1908, pg. 80.
(2) Journal des Economistcs, de 15 dc Abril de 1907, pgs. 23 a 26.
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voado de escravos e de subditos... A ferramenta da destrui-
ção precedeu á da producção. A espécie humana, nos seus
primeiros passos, proveu a subsistência pelo roubo e pela car-
neficina".

Eis o juizo neste sentido do notável sociólogo allemão
Word: "A integração social é homologa, no mundo social, á
integração cósmica, na inorgânica, da integração biotica no
mundo orgânico. O processus é eminentemente constructivo
e chega por toda a parte á creação de estructuras. A luta das
raças, em sociologia, é a mesma que a "luta 

pela existência,
f-m biologia. O termo darwiniano é enganoso quando appli-
cado a esta ultima e é, também, inexacto quando caracteriza a

primeira como um estado de guerra. As duas phrases são
mais percur,cientes do que deveriam ser. O processus nas duas
lutas c normal c não pathologico. E' o processus universal da
evolução".

Nestas tres opiniões de eminentes personalidades con-
substancia-se o pensar da maioria do publico, crente da dou-
trina darwiniana. Representa a humanidade primitiva sob a
fôrma de pequenas hordas roubando-se e trucidando-se entre si.

Vejamos, agora, a escola opposta, representada pelo illus-
tre Novicow. Sigamos-lhe os raciocinios.

Como não se possue documento algum de época tão re-
mota, qual a do homem primitivo, as descripções e pareceres
dos que nella vão buscar meios para basear argumentações,
devem ser classificados na categoria dos romances anthropolo-

gicos. Taes romances são forjados pela necessidade de de-
tender uma these.

Tentando demonstrar que a guerra ha exercido os seus
rigores em todos os tempos e que, não obstante, a humanidade
se civilisou. quer se evidenciar que, da guerra, se originou a
civilisação.
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"Se fôr possível provar que a humanidade não começou
pela guerra, adianta Novicow, rude e sensivel golpe se assestará
ao darwinismo social".

Na sua origem, o homem assemelhou-se, tanto quanto pos-
sivel, ao animal. Época houve em que, como os outros ani-
mães, só sabia satisfazer necessidades primordiaes: a alimen-
tação e a preservação contra as intempéries das estações (habi-
litação, depois, vestuário).

Todos os seres viventes, sem excepção, trabalham. A
vida só é possível pela adaptação do meio ás necessidades do
organismo, e esta adaptação é precisamente o trahalho. Todos
os animaes trabalham para conseguir a subsistência: o peixe
trabalha, o leão trabalha (caça) ; do mesmo modo procedem os
castores, as abelhas e as formigas, estas com mais intensidade
e tino.

Nenhum animal mata os seus semelhantes afim de espo-
lial-os: isso se dá por diversas razões que decorrem das con-
dições naturaes da vida. Em primero logar, grande numero
de animaes não accumulam reservas. Ora, se nada ha para
perder, para que matar para roubar? Mata-se em momento
de excitação, nada mais. Um tigre pôde matar outro tigre;
não o faz, porém, para roubal-o, visto o tigre não ter por ha-
bito se precaver de alimentos.

Certos animaes accumulam provisões e constróem mora-
dias. Os seus semelhantes poderiam, por meios violentos,
dellas se apossarem; não o fazem. Os castores não elestróem
as cabanas de seus visinhos afim de subtrahir as provisões
accumuladas para o inverno. Não o fazem pelas mesmas ra-
zões que os tigres não se devoram entre si, pois a força segue
a linha de menor resistência e porque a hereditariedade fixa o
instincto do não ataque aos semelhantes. Não ha razão para
crer que a espécie humana, cm a sua origem, fosse excepção
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única da família dos animaes de que ella faz parte. Seria um

verdadeiro milagre, e os milagres não são deste mundo.

Quando os homens se anniquilam, uns contra outros, diz-se

que elles agem como os animaes: é erro profundo. Quando

os homens não se massacram é que se assemelham aos ani-

maes. Confunde-se o combate, em geral, com o combate entre

semelhantes. O leão combate todos os dias os antílopes, mas

nunca contra outros leões, a não ser em disputa ás carieias da

leôa, isso devido á selecção natural da especie. O homem

combate todos os dias contra animaes e plantas; todo boi aba-

tido no matadouro é um acto desse combate.

Si o homem fosse como os animaes, neste ponto de vista espe-

ciai, a federação do genero humano seria um facto consum-

mado de ha muito séculos. Si agíssemos como os tigres ao

envez da abjecta anarchia internacional em que ora nos cha-

íurdamos, teríamos a mais perfeita organisação de nossa espe-

c;e. Ha ainda mais: quando um tigre abate uma presa, outro

tigre não tenta arrancar-lh'a. Os tigres respeitam, portanto,

escrupulosamente, a propriedade 
de seus semelhantes, e desse

modo, o seu direito.

Se os homens, agissem do mesmo modo, de ha muito o

globo terrestre seria um vasto jardim.)

Vejamos agora se é verídico que o homem tenha começado

pelo roubo. Antes de mais nada, se fóra assim, o homem seria

excepção única na regra da vida, pois todos os sêres viventes

trabalham. Essa excepção única seria sobrenatural, impôs-

sivel. O homem, portanto, 
tem sempre trabalhado como sóe

acontecer aos outros animaes. Ha impossibilidade material

para que elle tivesse começado pelo roubo. Para roubar e

mister que haja algo a subtrahir. Imagine-se o caso mais

s:mples: um selvagem colhe fruetos de uma arvore, leva-os á

sua habitação; um outro selvagem vem e rouba-os. Neste

caso é preciso que a producção, 
colheita dos fruetos, preceda
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ao furto. Todo roubo só pôde ser effectuado caso haja antes

uma producção: dahí, o homem não começar pelo roubo mas

pela producção.

A segunda prova, de que a espoliação seguiu e não pre-

cedeu a producção, basêa-se em que a espoliação é um com-

mettimento e, como tal, exige capital que deve ser produzido

pelo trabalho. Exemplifiquemos: um selvagem nota que um

outro selvagem accumula junto á sua cabana certa provisão de

íructos; resolve apossar-se dessa provisão. Para alcançar o

seu intento mister se torna que esse selvagem tenha, pelo menos,

força, isto é, que não caia de inanição, que, antes, tenha

comido. Esta subsistência, ingerida, antes do roubo, repre-

senta capital embryonario do seu emprehendimento de espo-

liação. Quando o roubo não é clandestino mas operado pela

violência, exige meios muito mais elevados, pois, o que se in-

tenta espoliar pode estar disposto a se defender. O saltea-

mento, o roubo á mão armada, requer instrumentos, armas cada

vez mais aperfeiçoadas á medida do progresso da humanidade.

A Historia está abi para confirmar esta asserção. Os impre-

teiros de esplorações começam por se munir de instrumentos

adaptaveis ao intento, seja pelo próprio trabalho, seja por em-

prestimo. por concerto amigavel, isso sem violência, sem roubo.

Tal se deu com os wikings norueguezes: armavam navios 110

proprio paiz sem roubar os compatriotas; depois desse pre-

paro prévio, iam espoliar as nações vizinhas.

Ha ainda mais: em todos os tempos o homem conseguiu

roubar cousas ligeiras, fáceis de transportar. E' difficil con-

ceber um conquistador invadindo um paiz, arrebatando sue-

cessivamente recoltas. casas, officinas e tudo transportando

to seu paiz. Rouba-se quando não se quer trabalhar: ceifar

trigo, batel-o e o transportar de um para outro logar, torna-se

trabalho insano. Si o vencedor se der a esse árduo trabalho

deixa de espoliar, produz. Dizem os economistas que o ven-
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cedor emprega nesse trabalho os vencidos. Para que tal con-

siga ser-lhe-ha preciso submetter todo o territorio do inimigo,

impondo aos vencidos dominação directa, o que requer alta

organisação governamental, 
só possK-el em gráo de civilisação

adeantada.

Admittamos que o vencedor possa transportar para o seu

paiz objectos atravancadores, pesados, como o trigo, o vinho;

ainda lhe será mister dar a esses productos certa fôrma para

que os possa utilisar. Com o trigo será preciso fazer pão ou.

pelo menos, sôpa que o torne comivel. O vinho requer ser

envasilhado e guardado em adégas. Todos esses misteres são

de ordem economica e não guerreira. Ha certas cousas. porém,

que não podem ser transportadas de um para outro porto:

as casas e as obras de edilidade devem ser construídas no logar.

Pensa-se ás vezes nos muitos labores exigidos á vida de

uma tribu, embora primitiva, 
labores esses que excedem, de

modo considerável, pela complexidade e contante repetição,

?os trabalhos dos espoliadores. E', portanto, contrario a toda

lógica e á toda observação positiva, 
sustentar que o homem

poude começar pelo roubo. Como todos os outros animaes, co-

meçou e continuou pelo trabalho.

Em nossos dias vemos que os empreteiros de espoliação:

ladrões, salteadores, conquistadores, constituem infima minori-

dade entre trabalhadores e productores. 
Isso sempre se deu.

quer na época pleolitica, quer no tempo de Catão o Censor

e de Napoleão 1. Os sociologos darwinianos não querem com-

prehender esta evidente verdade precisamente porque estão

imbuídos de espirito metaphysico. A theoria das causas actuaes

c tão verdadeira em sociologia como em geologia. As socie-

dades modernas se compõem, em sua maioria, de trabalhaüores

tranquillos. No passado eram compostas da mesma maneira.

Uma sociedade formada, em grande parte, de ladrões não ssria

viável.
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Póde-se conceber uma sociedade em eme todos os homens
validos se occupem constantemente em guerrear? Mas, então,
quem trataria dos mil trabalhas indispensáveis á vida humana,
quem cultivaria os campos, quem guardaria os rebanhos? Os
ciarwinistas respondem: os escravos. Si 400.000 escravos
trabalham e 22.000 cidadãos só se dedicam á guerra, como
aconteceu em Athenas em certa época, mesmo assim, era infi-
ma minoria dos membros da sociedade a que fazia a guerra. Se
certos homens viviam sob o jugo da servidão, isso não os im-
pedia de comparticipar da sociedade e de preencher funeções as
mais importantes. Hoje, as nações as melhor organiza-as.
podem, em caso de çuerra, mobilisar um décimo da população
total. Foi, porém, preciso todos os progressos modernos para
realisar tão extraordinário desideratum.

E' fácil de demonstrar que a humanidade não começou
pela guerra, bem como a guerra systematica, a guerra em estado
de instituição permanente tal qual existe hoje, é facto relativa-
mente recente. Essa guerra systematica não provém da bon-
dade nativa do homem, isso de modo nenhum. Os macacos
não são melhores que os homens e, comtudo, não se organisam
para a guerra perpetua e systematica.

A bondade como a maldade não vêem aqui á propósito.
Os macacos não são organisados para a guerra, pois esta

organisação requer altas faculdades mentaes que elles não pos-
suem. Os homens, também, por longo tempo quando pouco
desenvolvidos intellectualmente, não puderam, pela mesma ra-
zão, organisar-se para a guerra. "Os animaes, diz mui judi-
ciosamente Lagorgette (3), ignoram, quasi por completo, a luta
íraticida... Por falta de intelligencia não conhecem a utili-
dade apparente que lhes proveria de destruir os seus seme-
lhantes e, por isso, não se trucidam entre si".

(3) " Le role de la guerre'
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As rixas individuaes e mesmo collectivas, deram-se entre

os homens da época quaternaria como sós dar-se algumas vezes

entre animaes. Era, porém, um estado de cousas muito diffe-

rente da guerra systematica da actualidade. Esta guerra orga-

nisada só pôde surgir do desejo de espoliação. Ora, para

existir o almejo de espoliar foi mister que, antes, houvesse

accumulação de objectos provocadores de cubiça.

Deve-se ainda considerar que ha immensa distancia entre

factos esporádicos de espoliação e o estado de guerra perma-

nente tal qual ora existe. Essa distancia é a que separa os

limites das concepções dos nossos antepassados, das concepções

mais latas por nós possuídas. 
Os nossos maiores podiam

comprehender, em rigor, as vantagens de arrebatar alguns pro-

duetos alimentares á uma tribu visinha, mas não concebiam a

explicação systematica de vasta região por meios violentos e

espoliadores como os romanos concebiam. Na época primi-

tiva, as sociedades organisadas que o vencedor poderia espoliar,

não existiam e os proprios vencedores achavam-se também mui

pouco desenvolvidos a desfechar golpes regulares. Em segundo

logar, para dominar vastos territorios. tornava-se preciso poder

alli chegar. Então, todas as viagens se faziam a pé, antes da

domesticação de animaes, anterior á invenção do carro e do

preparo de caminhos, difficilimo, por isso, se tornava percorrer,

em massa, grandes distancias. A extensão dos grupos sociaes

está na razão directa dos progressos da civilisação. Precisa-se

percorrer a escala successiva do banditismo: o roubo clandes-

tino, o roubo á mão armada, as razzias, o tributo permanente

e. emfim, a conquista territorial, isto é, a exploração pelo do-

minador. Foram precisos 
milhares de annos á humanidade

para alçar-se aos gráos dessa desastrada escala.

As razzias esporadicas duraram numerosos séculos para

que o genero humano pudesse 
conceber uma fôrma de pilha-

gem, de depredação mais ou menos systematica. De todos os
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meios de espoliação, a conquista politica é a mais recènte, visto

ella suppór desenvolvimento intellectual mais elevado (4) . Ora,

dc desejo da conquista politica resultou a organisação de exer-

citos permanentes e, destes, proveio o estado de guerra syste-

inatico, a hostilidade das nações, erigidos em princípios de di-

reito publico tal qual ora existe.

A guerra permanente e organisada começou successiva-

mente nas differentes regiões da terra á medida do seu pro-

gresso e civilisação. No Egypto, na Chaldéa, na Syria, a

partir do XXX século antes da nossa era, existiam impérios

vandalicos. Caso as muralhas cyclopicas, construídas na Gre-

cia, datem do X século antes de Christo, isso denota ter a Grécia

entrado, nessa época, no seu período guerreiro.

E' muito simples o processo empregado pelos darwinistas

para demonstrar a existencia da guerra desde a origem da hu-

manidade. Denominam de primitivo a um período qualquer

da historia, escolhido do modo o mais arbitrario; por exemplo,

° Egypto no XL século antes da nossa éra, ou a Grécia no XV.

Como a guerra predominava nessas eras, deduzem dahi que

ella provinha da origem da humanidade. Este methodo é o

mais anti-scientista que se pôde dar. Todo o mundo sabe que

o XL século a. c., é época relativamente recente no referente

á nossa especie que, a juizo de geologos especialistas, remonta

a cerca de quinhentos mil annos. O reinado de Mena, já era

uma época avançada da civilisação egypcia, visto já ser corrente

a escripta. Tal civilisação provinha de longa evolução. Nada

portanto, mais abusivo do que chamar essa civilisação de pe-
riodo primitivo. Denota ainda maior ingenuidade acreditar-se

as instituições de então cahindo inteiriças do céo !

Se a guerra systematica já existia no Egypto, ao tempo do

rei Mena, provinha, sem duvida, de uma serie de factos sub-

(4) Os idealistas da Constituinte brasileira deram provas de alto
tino e humanitarismo abolindo a conquista territorial.
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portanto, no Egypto, com alhures, período primitivo indemne

da guerra systematica.

Mais recente que a guerra é o seu prestigio. Não passa

de especulação philosophica a idéa de que a guerra é bemfazeja

e causa da civilisação humana. Ora, as especulações philoso-

phicas são factos relativamente muito recentes: não vão, quiçá,

além do VII século a. c.

O dizer do marechal von Moltke de que a guerra está con-

forme á ordem das cousas estabelecidas por Deus, é formula,

de hontem, isso em comparação á antigüidade da nossa especie.

Eis, em synthese, a theoria dos anti-darwinistas no refe-

rente á antigüidade da guerra, escola que tem como chefe o

eminente sociologo J. Novicow.

Para melhor elucidação deste interessante assumpto, res-

piguemos as theorias captivantes aventadas pelo professor

emérito da Universidade de Montpellier , G. Y acher de

Lapouge.

Occupando-se da selecção militar Lapouge define-a do

modo seguinte: 
"Selecção 

militar é a que se realisa por effeito

da guerra, seja entre pequenos bandos em estado primitivo,

seja entre grandes exercitos em civilisação mais ou menos

adiantada, exercendo influencia não só quanto aos combatentes,

como em relação aos outros indivíduos, directa ou indireta-

mente".

A selecção militar exerceu, por longo tempo, acção intensa

nas gentes; acção essa que se tornou mais energica entre as

nações. Nas primeiras edades a luta contra o homem o em-

bate contra a fome ceifou, em cada geração, numero quasi

egual de victimas. O homem primitivo, da época paleolithica,



290 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA

pouco se arreceava dos grandes carniceiros. Quanto mais se

remonta na prehistoria, depara-se com o homem fazendo das

feras caça favorita. Lapouge attribue a esse facto a destrui-

ção, na Europa, do leão, da panthera, do tigre, do ursus fcrox,

temiveis inimigos muito melhor armados que os seus congene-

res de hoje.

Como os grandes macacos de agora, o homem primitivo ou,

para melhor falar, o seu precursor, não temia as féras. Não

.ha guerra nem assassinios individuaes entre os grandes ma-

cacos. Ao contrario do que adiantam certos ponerologistas, o

instincto do crime parece se ter desenvolvido á proporção que

3 nossa especie se desprendia da animalidade. O assassinio e

a guerra, são actos humanos, e não um legado atavico de lon-

ginquos antepassados. Foi com o progresso da civilisação que

se desenvolveu a arte de matar, que o valor guerreiro torna-se

uma virtude, a virtude romana por excellencia, virtus, que a

guerra cessou de ter motivos pessoaes para tornar-se em mas-

sacre anonymo de indivíduos indifferentes uns aos outros.

Até hoje ignora-se qualquer indicio de praticas homicidas

anteriores á época neolithica. Xesta éra, os combates ou, pelo

inenos, as rixas deixaram traços irrecusáveis da sua existencia.

Ha, ainda hoje, no Alto Nilo, tribus em que não existem

velhos: nessas tribus a morte normal é pela lança; mais ou

menos o que se ciava em phase remotíssima da historia. Para

averiguação deste facto nos tempos proto-historicos não se pre-

cisa revolver as sepulturas e interrrogar a ossaria ou procurar

distinguir instrumentos ou armas de guerra. Cânticos remotos

cie poetas e vetustos documentos historicos resaltam a guerra

constante dos povos de então. Os rui vos guerreiros de

Homero como, mais tarde, os gaulezes e os heróes escandina-

dos. morriam freqüentemente de morte violenta.
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Poder-se hia acreditar que essas descripções são imagens

infiéis e tropos poéticos. Representam, ao contrario, as verda-

deiras 
peripecias da vida humana na idade heróica.

Si recorremos á remota historia do Oriente, veremos na

bacia inferior do Tigre e do Euphrates, na Svria. por toda a

parte nessa época, do Nilo, ao Ganges, numero infinito de pe-

quenos Estados, de simples cidades, cada uma com os seus reis

e deuses. Os monarchas, conforme as inscripções chegadas até

nós, alardeam terem derrocado templos, submettido e destruído

cidades, tocando na sua frente, quaes rezes, infelizes vencidos.

A guerra era o estado normal; agrupamentos de continuo,

organisavam-se e desfaziam-se: não se formavam grandes

impérios. A primeira campanha longinqua de conquista vinda

ao nosso conhecimento, foi a do rei de Susa, Kudur-Nakunta,

2.300 annos a. c. Precisa-se vir até a época de Alexandre

Magno para se encontrar, sob o mesmo sceptro, um conjunto

de paizes, submissos ao conquistador macedonio ou aos reis da

Pérsia.

Difficil é imaginar guerras mais atrozes do que as pro-

vocadas pelos Sargonidas assyrios. As inscripções cuneifor-

mes mostram a ferocidade dos vencedores de que só o Daho-

niey nos pôde dar um exemplo nos tempos que correm. A

reunião de pequenos Estados tornou-se um progresso relativo;

fez, pelo menos, cessar a guerra de todos contra todos. Os

exércitos tornaram-se mais numerosos, porém o seu campo de

operações, deslocado todos os annos, levaram a guerra a terri-

torios afastados, deixando respirar os Estados proximos.

Os assyrios fundaram sobre as ruinas das cidades con-

quistadas o primeiro grande império militar da antigüidade.

Os annaes assyrios, chegados aos nossos dias, só se occupam de

narrações de campanhas sem tréguas, com detalhes de re-

pugnante barbaria.
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Nos tempos proximos ao nosso, os ciados tornam-se mais

numerosos, trazendo-nos ao corrente dos effeitos da selecção

militar em grande numero de paizes.

Do tempo dos gregos, só ha historia para a Asia occi-

dental e bacia oriental do Mediterrâneo, para a índia e China.

Na época das guerras punicas. a bacia occidental do Mediter-

raneo começa a ter historia verídica. A Galia e a Germania.

£iS regiões danubianas, a Asia central, entram alternativamente

no dominio da historia, e para os fins da antigüidade, a Asia e

a Europa restante, as regiões articas, até então postas de lado,

abrem-se ás investigações.

Os romanos agiram em grande nas suas guerras. Puzeram

em pé de guerra exercitos de que a Grécia nunca cogitou. Os

primeiros séculos da historia romana mostram, ainda, um

periodo de lutas entre cidades; as circumstancias, porém, já

começavam a se prestar á constituição de grandes Estados.

A luta de romanos e carthaginezes faz com que venham

ás mãos todas as populações da bacia occidental do Mediter-

raneo. A luta contra Carthago produziu ef feito de grande

extensão proporcionaes aos campos de batalha mais vastos em

que se desdobravam as hostilidades.

A partir desse momento tornaram-se incessantes as gran-

des guerras: conquista da Hespanha e do Oriente. O sangue

corre a jorros; vastas regiões são devastadas; povos inteiros

supprimidos.

César, nos seus Commentarios, descreve as operações mi-

litares na Galia; dá o resultado estatistico de cada combate, de

cada massacre. Chega a um algarismo de tres milhões como

total de sua obra destruidora na Galia e na actual Bélgica.

Attila, Tamerlan e Gengiskhan destruíram o dobro de

barbaros na Asia; mais precioso sangue, porém, foi derramado

pelos romanos: de povos em ja adiantada civilisação.
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Os hunos, expulsos da China, atravessaram a Asia septen-

trional, lançando-se, em louca fúria, sobre o império romano,

tocando ante si, como passivos rebanhos, os povos aryanos mais

fracos. Deram-se espantosos massacres e, durante séculos,

foi em vão que o equilíbrio médio procurou se estabelecer, per-

sistindo o movimento invasor.

Aos barbaros do exterior, o poder imperial romano oppoz,

com escasso resultado, os barbaros aldeados nos espaços lin-

deiros: gôdos, francos, allemães, vandalos.

Na Edade-Media iniciaram-se as expedições longínquas.

Os tempos são outros: os povos encontram-se, vindos dos

confins do mundo. Estados immensos fazem-se e se desta-

zem aos azares de uma batalha. Em toda a Europa, no norte

da África, na Asia central e occidental, o sangue corre sem

cessar; o vencedor da vespera é o vencido do dia após.

Essas batalhas travadas na Europa, porém, nada são com-

paradas aos morticínios perpetrados 
na Asia. O tartaro

nômade e pacifico, transforma-se em tigre sanguecedento fóra

do torrão natal. Jamais Sar assyrio, nunca pharaó egypcio

ou winking escandinavo, sonhou o que hão realizado os mon-

góes: grandes cidades e povos foram, em um só dia, des-

truidos; rumas de craneos assignalaram a passagem devasta-

dora dos barbaros tartaros!

Na Europa, ha choque quasi incessante de francezes con-

tra inglezes, de hespanhóes contra austríacos. Os Paizes Bai-

xos, o valle do Rheno, a Italia do Norte, são, de perenne,

ensangüentados. Ha outras lutas no oriente europeu entre

húngaros, suecos, russos e turcos. Chegam, afinal, as grandes

guerras do século de Luís XIV que exhauriram os belligerantes

reduziram as populações. Seguiram-se as guerras da Repu-

blica e do Império francezes.

Si se inquerisse em quanto poderia ser estimada a des-

truição humana durante os cinco mil annos de civilisação par-
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ciai que precederam á nossa época, chegar-se-ia a um total ver-

dadeiramente phantastico!

A guerra permanece como modo essencial de selecção in-

tc-rnacional e esta parece augmentar antes que diminuir de in-

tensidade. A paz universal não será possivel senão pelo inter-

nacionalismo. E' muito duvidoso que as nações possam, mesmo

pelo apregoado do regimen socialista, confluir em um só todo.

A tendencia é a do império global: cada uma, porém, pre-

tende realisal-o; razões de raça se oppõem á realisação de tão

almejado dcsidcratum. Os Estados tendem a crescer: o vasto

império romano, com tanto espanto apregoado na antigüidade e

na media edade, faria triste figura se comparado ao Império

britannico ou aos Estados Unidos.

E' por selecção militar e pela absorção dos vencidos que

se formam os grandes Estados, tendentes a crescer cada vez

rr.ais. As nações tornam-se colossaes, comparadas ao nosso

pequeno planeta. Não é mais entre povos separados por mon-

tanhas e rios, porém entre collectividades de dezenas, de cen-

tenas, de milhões de homens, que é exercida a concorrência

vital, de um ponto ao outro do globo.

As nações não são cousas fictícias ao sabor de opiniões de

diplomatas e juristas. Para uns e outros bastam decretos para

formar cidadãos e tratados são sufficientes á mutilar uma na-

ção e augmentar a visinha. Tudo isso é ficticio: a naturali-

sação é um absurdo tal qual a annexação. As nações com as

respectivas raças e lingua. são tão reaes como os seres bio-

iogicos.

Agrupamentos voluntários, confederações mais ou menos

estáveis, podem se formar entre nações quando em perigo

commurn; isso, porém, só se dará caso essas nações não sejam

hetorogeneas. A maioria das nações são sobremodo caracte-

risadas a dobrar-se a esse metamorphismo internacional: a luta
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pela existencia, apezar dos obstáculos, continuará. Ai dos

tracei: quem não poder crescer está fadado a morrer.

Toda a nação, para assegurar o futuro, precisa esmagar ou

dominar as outras, ainda mesmo ao preço dos mais pesados

sacrifícios.

Dahi essas lutas de tarifas que parecem aberrações; dahi,

esses armamentos colossaes que transformam a Europa em

vasto campo de batalha; dahi, essas incessantes buscas scienti-

ficas que engedram prodígios na arte de matar.

Todas as formulas da philosophia espiritualista quanto á

fraternidade dos homens se desvanecerão quando a política do

porvir se interessar em não considerar esses homens simples

primatas, cuja vida não é mais sagrada do que a do boi ou do

carneiro.

A nossa actual visão, porém, 
nos mostra que será fatal o

tremendo choque entre as tres principaes 
raças.

Poderosas nações desapparecerão para deixar campo livre

aos vencedores que fertilisarão vastas extensões com os restos

de incalculáveis vencidos. Felizes os fortes e os fecundos: o

futuro lhes pertence!

Augusto Vinhaes.
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18a LIÇÃO

Primeira parte

ELECTRICIDADE

APPARELHOS DE MEDIDA

I

Galvanometro — Ao estudarmos os phenomenos electro-

magnéticos, vimos no que consistia um galvanometro e disse-

mos que elle permittia determinar-se a intensidade da corrente

por serem os desvios da agulha proporcionaes 
a ella. Os gal-

vanometros, como o descripto, apresentam os inconvenientes:

1° de terem sua agulha orientada pelo campo magnético terres-

tre, que não só é variavel de um ponto a outro do globo terres-

tre, e por conseguinte exige de cada um logar se calibre o in-

strumento, 2o não poderem ser utilisados em presença de outro

campo magnético, que influirá sobre a agulha. A par disso ê

instrumento de muito elevada sensibilidade, sendo por isso

muito lato o seu emprego em laboratórios para medidas de

precisão.

Apparelhos de quadro móvel — Para sanar-se os de-

feitos do galvanometro, substitue-se o campo do magnético ter-
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restre por um iman permanente. Entre os polos ha, apoiados

em pivots de agatha e mantido em uma posição fixa um qua-

dro multiplicador, formado por um certo numero de espiras, e

solidário com este um ponteiro que se deslocará deante de 11111

quadrante. Para dispersar, aliás para evitar dispersão de

linhas de força, o que enfraqueceria o campo, colloca-se o nu-

c!eo M, de substancia magnética, e que fica disposto no in-

tercor do quadro e delle independente. A corrente vinda por

A, ao percorrer o quadro será um campo electromagnetico que

reagindo sobre o do iman permanente, obriga o quadro a se des-

locar e com elle o ponteiro: seu desvio é proporcional á cor-

rente que o atravessa.

Ampèremètros — Si intercalarmos em serie, num cir-

cuito, um apparelho desses, construído de forma a apresentar

muito pequena resistencia electrica: e dessa maneira não alte-

rando as constantes do circuito, elle será percorrido pela cor-

rente em seu máximo de intensidade, e podemos graduar o qua-

drante em ampères, obtendo-se assim o que se denomina um

amperemetro. E' preciso frizar bem o seguinte: O ampcrc-

metro é posto em serie no circuito, e elle deve apresentar pe-

quena resistência electrica, de valor desprezivel em face da re-

sistencia do circuito. O quadro deve ser, pois, feito de fio

grosso com pequeno numero de espiras.

Fiq.136
,/b 07
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Voltmetros — Si lançarmos mão de um apparelho de

quadro movei e installarmos em derivação em um circuito, si a

resistencia do apparelho fôr muito grande, elle será atravessado

por uma parcella minima da corrente, cujo valor depende não

só da resistencia do instrumento que dissemos ser alta, por con-

strucção, como da differença de potencial entre os pontos A

c B. Ora, a resistencia é constante e as variações do circuito

só poderão ser attribuidas ás differenças de potencial. Pode-

mos pois graduar o quadrante. não em funcção da intensidade

da corrente, mas sim da differença de potencial que a origina.

Tal é o voltmetro. Recapitulando: o voltmctro tem alta rc-

sistcncia ohmica (quadro de fio fino, com muitas espiras) e é

iostallado em derivação entre os pontos cuja differença de po-

tencial se quer medir.

Shunt — Sendo esses instrumentos muito delicados, é

logico que não poderão ser percorridos por corrente de alta

intensidade de effeitos perturbadores 
e mesmo damnosos pelos

phenomenos de aquecimento que acarreta. Para remediar isso

recorre-se aos shwnts, que não são mais do que resistencia»

múltiplas ou submultiplas de resistencia do amperemetro, e que

clelle desviasse parte da corrente. A resistencia do shunt e a do

amperemetro são ligadas por um factor chamado poder mui ti-

tlicador do shunt e que é expresso pela formula

1^1 
,

B 
I

A

an

Bg. /J8
Fia. /39

1 s

n g + s
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onde n é o numero pelo qual se deve multiplicar a leitura feita

no amperenietro para ter o valor de intensidade da corrente que

effectivamente percorre o circuito; S é a resistencia do shunt e

í/ a do galvanometro. Si por exemplo a resistencia do shunt

fôr nove vezes menor que a do galvanometro, teremos:

g = 9s

1

n 9s + s lOs 10

O poder multiplicador é 10.

Si

1

s g ou g = 99s

99

leremos: •

1
—  . \ n=100

n 99s + s 100

Os shunts trazem em geral escriptos em uma chapinha o

seu poder multiplicador. O poder multiplicador pôde ser

fraccionario: é o caso de se querer medir corrente muito

traças com um amperenietro para correntes altas. Toma-se

um shunt de resistencia maior do que a do conductor: seja

por exemplo:

s = 9g

Teremos:

g 1

g + s lOg 10
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O valor da corrente que se obtém no amperemetro é dez

Vezes maior do que o que effectivamente percorre o circuito.

Os voltmetros empregam também shunts, sendo estes, porém,

dispostos em serie com o apparelho, para augmentarem a sua

resistencia, diminuindo dessa forma a intensidade da corrente

eme o atravessa. Leva-se em conta nos cálculos, da mesma

maneira que com os amperemetros

INSTRUMENTOS DE MEDIDA PARA CORRENTES

ALTERNATIVAS

Apparelhos de fio thermico 
— Os apparelhos de qua-

dro para as correntes alternativas seriam de emprego piecario.

Recorreu-se então a instrumentos que dessem logo a intensi-

dade ou a differença de potencial 
efficazes, isto é, devidas ao

cffeito Joule.

Consistem em uni fio AB que é percorrido pela corrente a

medir; ao meio de AB está fixado um outro CD, este solici-

tado pelo dispositivo EFG composto de uma mola G. uma-

polia F á qual está preso o ponteiro 
e o fio EF. Quando a

corrente passa, AB aquecendo-se, soffie uma dilatação. a

mola G, age encurvando o fio CD e portanto obrigando o pon-

teiro a se deslocar. Como as dilatações são proporcionaes ás

fl 
- 
/ B

Fig. HO
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temperaturas, e estas ás correntes, os desvios do ponteiro cor-

respondem ás variações da Intensidade efficaz. Póde-se em-

pregar shunts nesses apparelhos: consistem geralmente em

vários fios parallelos, da mesma natureza de AB e que são

atravessados simultaneamente pela corrente. Os shunts têm

essa forma por causa dos effeitos de self-inducção peculiares

ás correntes alternativas.

Apparelhos de conjugado thermico — Estes apparelhos

utilisam o calor produzido pela passagem da corrente para

aquecer a solda de duas laminas de metaes differentes. Como

sabemos devido ao effeito Seebeeck ahi nascerá uma corrente,

de valor proporcional ao aquecimento e portanto ao da corrente

que originou essa corrente de origem thermo-electrica irá des-

locar a agulha de um galvanometro commum. que poderá ser

calibrado por comparação pois nos dá directamente o valor da

força electro-motriz ou intensidade efficaz da corrente alter-

nativa. Estes apparelhos são usualmente empregados nos cir-

cuitos de alta frequencia.

Fig.1H2

3

Kl

Fíq.m

Wattmetko — Nas correntes continuas não ha necessi-

dade de se ter um apparelho especial, para medir a potência

em jogo no circuito. Basta, com effeito, multiplicar as indi-

cações do amperemetro pelos do voltmetro para se ter o numero

de watts dispendidos. Já nas correntes alternativas não se pôde

fazer o mesmo, a não ser no caso de estarem em phase a cor-

rente e a força electro-motriz. Havendo qualquer differença

de phase, intervem no calculo o factor dc potência, que pôde
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nos ser desconhecido. Foi preciso crear-se um apparelho que
fosse influenciado independentemente por I e por E. sendo
assim os desvios da agulha proporcionaes á energia effectiva-
mente absorvida pelo circuito. Tal é o wattmctro. Tem este
apparelho dois quadros, um fixo, de fraca resistência, e que
fica intercallado em serie no circuito, outro movei que fica em
derivação, e tem resistência elevada. E' evidente que o pn-
meiro sendo percorrido pela corrente vae produzir um campo
cie intensidade proporcional á intensidade da corrente; no movei
origina-se um campo proporcional á força electro-motriz. A
reversão de um sobre o outro obriga o quadro movei a se des-
locar de um certo angulo que depende de E e de I e portanto
de EXI ou W e o mostrador pôde pois ser calibrado em watts.
Vê-se que as indicações desse apparelho são completamente in-
dependentes de qualquer differença de phase.

Fiq.lH^ n

Fia. 1*r5

Frequenciometro — Seu principio é semelhante ao an-

terior: são também dois quadros dispostos em angulo recto.

um fixo, outro movei. Em serie com um fica uma resis-
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tencia não inductiva R, isto é de coefficiente de self-inducção
nttlla, em serie com o outro ha uma bobina de forte auto-
inducção L. Estas resistências R e L são calculados de forma
que para uma certa freqüência seus effeitos se equilibrem isto
é, deixem passar correntes eguaes cujos campos se compen-
sando fazem com que a agulha fique immovel. Sabemos que

E
a corrnte que passe na primeira é dada por I  ; na

R

segunda será: I
L„

sendo Lm a reactancia. Mas,

w = 2irf, depende da freqüência. Si o valor desta mudar,
a altera-se e portanto La> e a intensidade da corrente na
bobina movei. A intensidade do campo gerada pela bobina

J^T
1—\

f

0]
—[i '

Fig.l^S F,q 1^7

movei alterando-se ha reacção do da fixa, e o ponteiro se des-
locará de uma quantidade correspondente diante de um mos-
trador que poderá dessa forma ser graduado em cyclos.
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19:l lição

APPARELHOS DE MEDIDA

II

Ohmetro — E' um instrumento destinado á medida di-

recta de resistências. Compõe-se de um iman, entre cujos

polos ficam duas bobinas dispostas em angulo recto, e moveis

em torno de um eixo. ao qual está fixado a agulha que se des-

loca sobre o mostrador. Na mesma caixa ha um pequeno ma-

gneto, cujo induzido se faz girar á mão com uma alavanca. Os

dois quadros são ligados em parallelo as escovas desse gerador,

um directamente mas o outro permittindo 
ligar entre dois bor-

nes A e B a resistencia R que se quer medir. Quando nao ha

resistências o campo gerado pelos dois quadros é tal que equi-

libra o dos polos N S do iman permanente e o ponteiro não se

desloca. Quando porém entre A e B se introduz a resistencia

desconhecida R. o campo nas bobinas se altera e reage sobie o

do iman fazendo com que a agulha se mova. Como o desvio

é proporconal a R, o quadrante pócle ser graduado em ohm e

seus múltiplos. Este apparelho é em geral empregado para

medir resistências elevadas, de alguns milhões de ohms; dahi o

nome porque lhe é usualmente attribuido de megaohmetro ou

simplesmente MEGA. Para resistências fracas, lança-se mão

de um simples galvanometro, 
toma-se uma ou duas pilhas que

se liga em serie com a resistencia a medir e o galvanometro. O

desvio da agulha é proporcional 
á intensidade da corrente e

esta depende de R; póde-se portanto calibrar o apparelho em

ohms, fazendo-se dessa forma a medida directa de R.

Medida de resistências pela ponte de \\ heatstone —

1'Rincipio do methodo — Si tomarmos quatro resistências

ri > r, , r3, r4, e as dipuzermos em losango, como representado
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na figura 148 e ligarmos aos vértices ate uma fonte de cor-
rente, as resistências r, e r, são percorridas por uma corrente
i e r:t e r4 por uma corrente í'. Disponhamos entre . e d um
galvanometro. Si admittirmos que b e d estão sob o mesmo

^vj\ V r_*jJ^

d
W\v—-J

- r riC^\

Fig.I<48 Fiq 1^9

potencial, não haverá movimento de electricidade de b para d e
o ponteiro elo galvanometro marcará zero (0). Si . e _ estão
no mesmo potencial, a differença de potencial entre a e b é a
mesma que entre a e d e por conseguinte pela Lei de Ohm:

ir, _ 1 r_

Pela mesma razão a differença de potencial entre b e c é
a mesma que entre d e c e

ir.

Dividindo a primeira egualdade pela segunda, membro a
membro

ir,

ir.

i r,

ir.

Expellindo os denominadores:

r, r, = v_ rt
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O que significa que quando não passa corrente pelo gal-
vanometro, os productos das resistências oppostas são eguaes.

Por conseguinte si conhecermos o valor de três dessas
resistências podemos achar o da 4.a desde que o galvanometro
não indique passagem ele corrente pelo ramo bd. Tal é o prm-
cipio da ponte de Wheatstone.

Methodo da ponte — Si tivermos pois uma resistência

qualquer x, a medir e dispozermos ele 3 caixas de resistências,
a-b-c, armamos o losango como indicado acima. Vamos achar

el'onde se tira:

aXc = bX-v

a
x — X c

Para facilitar toma-se as resistências a e b de valor tal

que a/b seja egual a 1, ou 10, ou 100, ou 1/10 ou 1/100 e c

variável de 1 a 10.000. Vae-se variando o valor de c até que
o galvanometro não dê mais passagem de corrente. Nesta

occasião o valor de x será egual ao valor de c multiplicado

pela relação a/b.
Ponte de Wheatstone — A chamada ponte de Wheat-

stone não é mais do que uma caixa de resistências, na qual se

dispõe as três resistências a b c e é dotada de bornes para
ligação da resistência a medir pilha e galvanometro. Por meio

de pinos estabelece-se facilmente a proporção dos braços
a e b chamados respectivamente multiplicador e divisor, e
varia-se as resistência de e. O progresso de medida é o ante-
riormente exposto.

Medida de capacidade pelo methodo da ponte — O
mesmo methodo da ponte pôde ser utilisado para medir-se ca-
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pacidades. Para que haja movimento de corrente na ponte é

preciso substituir a fonte de corrente continua que tínhamos,

por uma de corrente alternativa. Isso se obtém facilmente

por uma cigarra c que consiste em um ou dois electroimans

em serie num circuito de pilhas, circuito esse que se fecha pela

armadura A dos electros. Passando a corrente os núcleos se

imantam. attrahem a armadura interrompendo a corrente em

A, o que faz os núcleos se desmagnetisarem; a mola M agindo,

restabelece o circuito. Temos assim uma corrente pulsativa

que induz uma alternada, no circuito da ponte, por intermédio

do pequeno transformador PS. A ponte consta de duas resis-

tencias e não induetivas, isto é, de coefficiente de self-inducção

nullo, da capacidade C conhecida e variavel e do condensador

a medir Cx. Na derivação bd colloca-se um galvanometro

thermico ou um phone, o que é mais sensivel. Estabelece-se

a corrente e varia-se C até que em bd não passe mais corrente,

isto é até que o galvanometro não accuse desvio ou o phone

não dê ruido. Tem-se então CX — C. Si Cx é muito grande

põe-se um condensador C' de capacidade conhecida em parallelo

com C; si Cx é muito pequeno, o C' é disposto em parallelo

com Cx. No primeiro caso:

Cx = C + C

no segundo caso:

Cx = C — C

Ponte de Sauty — Ha um apparelho de medida que já

contem em uma mesma caixa, bastando ligar os bornes á bate-

ria, a capacidade a medir e o phone. E' a chamada ponte de

Sauty que corresponde pois á de Wheatstone.

Medida de auto-inducção pelo xiethodo da ponte —

Comprehende-se facilmente que pelo mesmo processo podere-



CURSO DE RADIOTELEGRAPHIA 309

nios medir o valor da auto-inducção de um enrolamento qual-

quer, bastando substituir na ponte de Sauty a capacidade co-

nhecida por uma self-inducção de valor determinado e ligado

nos bornes de Cx a self a medir.

Faradametros e henrymetros — As medidas de capa-

cidade e self-inducção podem ser feitas directamente pelos fa-

radametros ou capacimetros e henrymetros. FARADAMh-

TROS — Estes apparelhos são empregados em circuitos de cor-

rente alternativa de írequencia constante e determinada. Si

tomarmos um galvanometro G em serie com a capacidade C e

a resistencia não inductiva R, e ligar os bornes a uma fonte de

írequencia f, esse circulo será percorrido por uma corrente

dada pela formula:

E

1í R2 —

cV

y •' /

s c'-'
OTsinr '

—inrtRp

—lilnSifel

r<Ch

omm

I— 1 
¦

P Qgarra
I—|.|.|i

Fig.150 Fig.151

Nesta formula, E, R e <d — 2ttÍ são constantes: o valor

de I depende pois de C, e podemos calibrar o galvanometro
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em farads ou microfarads em vez de fazel-o em ampères.

Note-se bem que os valores lidos de C só serão exactos si a

fonte mantiver E e f constantes: por menor que seja a varia-

ção de qualquer destes elementos, as indicações de C serão
t

falsas.

A

-AAA/W-

"-0-

Fig. 152

I3,
oj

Fig.153

Henrvmetros — E' o mesmo principio: R resistencia

fixa não inductiva, L inductancia a medir, G galvanometro.

Si E é a força electromotriz de uma fonte de corrente alter-

nativa de frequencia f, ambos os valores constantes, a intesi-

dade da corrente dada pela formula

I =

J/r2 
+ L2o

depende de L e portanto o quadrante de G poderá ser cali-

brado em henrys, miühenrys, ou centímetros, tal seja o caso.

Amperhometro — Não é propriamente um apparelho de

medida e sim um registrador. E' destinado a medir o numero

de ampereboras recebidos e debitados por uma bateria de

accumuladores. Consiste em um disco D movei em torno de

um eixo EE, trabalhando dentro de uma cuba de marcineiro,

0
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aliás de mercúrio: elle se desloca diante dos polos dos dois imans

em ferradura. Solidário com o eixo ha um ponteiro. A corrente

da bateria se fecha atravez do disco D. Quando ella ahi passa

gera um campo magnético que reage sobre o dois imans, resul-

tando dahi o disco mover-se em torno do eixo; esse movimento

perdura emquanto ha passagem de corrente. Quando a bateria

J5L

*{5

v—ww J

Fig. 15-^

está em descarga, a corrente tem o sentido indicado pela flecha 1

e o disco se move da direita para a esquerda, arrastando com-

sigo o ponteiro que no quadrante 
registrará o numero de ainpe-

rehoras debitados. No fim de descarga o ponteiro automatica-

mente fecha o circuito de um disjunctor tirando a bateria do

circuito.

Durante a carga o sentido da corrente sendo o contrario 2,

o movimento do disco será o inverso e o ponteiro volta á sua

posição de zero; ahi chegando acciona outro disjunctor que

retira a bateria do circuito de carga. Este apparelho ao mesmo

tempo que serve como registrador opera como dispositivo de

segurança, sendo utilissimo para a conveniente conducção de

uma bateria de accumuladores.
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20a lição

NOÇÕES DE TELEGRAPHIA ELECTRICA

Ti.li.c,r.\i'hia electrica — Chama-se telegraphia electri-
ca á transmissão á elistancia de signaes utilizando-se da corrente
electrica que percorre os conduetores. O percurso ela corrente
p.Vde ser todo feito por conduetores, e neste caso, a linha de
transmissão é dupla, ou o retorno se faz pela terra e a linha é
simples. Os conduetores devem ser isokdos para evitar perdas
de energia e podem ser aéreos apoiando-se então em postes, ou
subterrâneos, correndo dentro de tubos protectores ou ainda
submarinos quando tem que ligar pontos separados por mares
ou rios. A corrente é fornecida por uma bateria de pilhas ou
accumuladores ou mesmo dynamos.

Ha vários systemas de telegraphia electrica, estando este
ramo de eleclricidade hoje muitíssimo desenvolvido. Como tra-
balharemos mais commummente com os apparelhos do typo
Morse, só este cstuelaremos.

Telegraimio Mokse — Neste systema, estão conjugados o
posto transmissor e o receptor, havendo ainda em alguns um
dispositivo de alarme. A disposição dos apparelhos, no caso
do circuito se fechar pela terra, schematicamente é o seguinte:
Em cada estação ha uma bateria P cujo negativo é ligado á
terra e o positivo ao contacto T de um manipulador. Quando se
calca o manipulador a corrente vae por L ao posto receptor,

passa pela chave deste, vae ao contacto R (que na posição de
repouso está sempre com o circuito fechado) fechando-se pela
terra atravez elo electroiman I e^ue fica assim excitado. O rece-
ptor consiste em um apparelho de relojoaria que faz uma fita
de papel se deslocar continuamente diante ele um estylcte em-
bebido cm tinta, cstylete este ligado rigidamente á armadura
elo electroiman. Quando este se .manta com a passagem da cor-
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rente attrahe a armadura fazendo com que o estylete apoie

sobre o papel riscando um traço de cumprimento correspon-

dente ao tempo durante o qual esteve calcado o masipulador.

T 
g i =
ff 

k 
Ti R 1T T1

M

« 1 

^ 

-

.Fig. 155 

' "j 

I, 
^?^On

c > /
C==> /

estylete

papel

Fig.156

Póde-se por es.te meio transmittir os signaes do alphabeto

Morse sem maior difficuldade. Nas estações em que o serviço

não é permanente, ao deixar o operador o serviço, liga o ele-

ctroiman para um circuito de campainha, de fôrma que qual-

quer posto chamando, a campainha baterá chamando assim a

attenção do telegraphista. Cada posto, tem, portanto seu dispo-

sitivo transmissor com as pilhas, o receptor com o electroiman

e o de alarma com a campainha.

ACÚSTICA

Som Para bem se comprehender o funccionamento dos

tlephones e cm que se baseia a telephonia, e necessário saber o

que seja o som» O som e um movimento vibratQrio do etlier, de

írequencia tal que se torna sensível aos nossos orgãos auditi-
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vos. Essa'freqüência varia de 8 a 24.000 vibrações por segundo,

tendo cada som sna frequencia própria. O numero de vibra-

ções impresso ao ether ao pronunciar-se a- lettra a por exemplo

é diverso do correspondente á lettra /'.

Altura do som — Chama-se altura do som ao numero de

vibrações por segundo, executado pelo corpo sonoro. Na fi-

gura 157, o som caracterisado pelo diagramma inferior é mais

alto que o superior, por ser de maior frequencia. Os sons

podem ser agudos quando é caracterisado por um numero muito

elevado de vibrações e grave quando e.csas vibrações são em

numero relativamente baixo.

Intensidade do som — A intensidade depende apenas da

amplitude do som ; é absolutamente independente da altura.

Na figura 158, os sons — A — e — B — têm a mesma altura,

mas o primeiro é mais alto do que o segundo. Na figura 159,

— A — é um som grave e alto ao passo que 
— B — é agudo

mas baixo.

/ amplitude

0Fig.157
B

Fig. 158
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Voz — A onda característica da voz é de altura e ampli-

tude continuamente variavel, tendo portanto uma fôrma varia-

vel e não reguíar como temos representado até agora, devido ás

diíferentes características das diversas lettras.

intensidade

altura

B

Fig. 159

Esta observação é muito importante ao estudo dos mi-

crophones.

TELEPHONIA

Principio — A telephonia utilisa-se das vibrações que a

voz produz em uma lamina para, variando a resistência de um

circuito, fazer oscillar a quantidade 
de corrente que o percorra,

c desse modo obrigar a vibrar uma. ai madura, disposta, diante

de um electroiman, transmittindo dessa fôrma aos apparelhos

auditivos sensações que se reduzem a sons. O apparelho trans-

missor tem o nome de microphone e o receptor tclcphoiie, ou

simplesmente phonc.
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Microphone magnético — O typo mais primitivo de mi-

crophonc consiste em uma lamina — L — de substancia ma-

gnetica, disposta diante do polo de um iman; sobre este polo

acha-se enrolada uma bobina cujos extremos são ligados á linha

transmissora. Fallando-se diante de — L — esta menbrana

vibra, occasionando uma variação no campo magnético abi exis-

tente, e provocando portanto o nascimento de uma corrente in-

duzida que vae accionar o receptor. E' excusado dizer que só

se pôde empregar este apparelho para transmissão da voz a

muito pequena distancia.

Microphones DE carvão — Utilisam-se da variação de

resistencia electrica do circuito, como ficou dito ac.ma. São de

dois typos principaes: o de grelha e o de granulos.

Microphones de grelha — Consta de 3 barras a-b-c de

carvão, sobre as quaes apoiam com contactos imperfeitos os cy-

yindros d. Fallando-se diante desse dispositivo, a resistencia

varia, devido ás vibrações sonoras e com ella a corrente d apilsa

que vae accionar o receptor.

Microphone de granulos — O mesmo principio, substi-

tuindo o carvão em barras e cylindros por granulos collocados

dentro de um estojo proprio. As vibrações do d'.aphragma

são-lhe transmittidas atravez de uma camada de feltro, pro-

duzindo assim as vibrações de resistencia desejadas.

f3—? PfefA"L Aj _[=}_

C—: a ,—, ,c

p*l

Ficj. 161 Fig. 162
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TelEphone receptor — E' dispositivo da figura 161. A
corrente que chega percorre a bobina, occasionando uma varia-
Çã odo campo do iman, e portanto alterando a força com que
é attrahida a lamina vibratil — L — .Variando essa fôrma com
a corrente, a lamina reproduz as oscillações da voz.

Resistência dos phones — A força do electroiman, como
sabemos do numero de espiras e da intensidade da corrente;
si esta intensidade é fraca, é preciso augmentar o numero de
espiras, o que traz como conseqüência accrescimo de resisten-
cia phonica do phone. Si a corrente que percorre o circuito é
assaz intensa, para obter um numero d evibrações do diaphra-
gma, optimo, bastando algumas espiras, e o phone será por-
tanto de fraca resistência. A escolha do telephone receptor de-
pende portanto da intensidade da corrente no circuito em que
elle vae ser utilisado, e portanto da resistência desse circuito.
Em circuito de fraca resistência, empregue-se phone de resis-
tenda baixa, si possível, igual á do circuito; quando porem a
corrente excitadora fôr fraca o phone a usar deve ser de alta
resistência. O phone que dá maior rendimento é aquelle que
tem resistência igual á do circuito. O desconhecimento dessas

particularidades tem generalisado a idéia de que quanto maior
a resistência do phone tanto melhor é elle: acabamos de vêr

quc isso constítue um erro grave, e que pôde occasionar pre-
juízos sérios, como por exemplo, impedindo por completo a
recepção de signaes, apezar de dispor de um optimo receptor,
só por não convir o phone ao circuito.

21!l lição

CUIDADOS GERAES COM AS MACHINAS
ELECTRICAS

— Limpeza sempre absoluta.
— Evitar poeiras de cobre e carvão que são 'con-

ductores.
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— Oleo lubrificante limpo e copos cheios.

— Limpeza das escovas em gazolina.

— Escovas de cobre suspensas em repouso.

— Nunca limpar collector com esmeril.

— Verificar constantemente ligações e parafusos.

— Ligações dos rbeostatos e bobinas de campo, sol-

dadas.

— Lubrificar collector, quando necessário, com bo-

neca de vaselina.

10 — Evitar peças metallicas soltas nas proximidades das

massas polares.

11 — Correias de transmissão nem muito frouxas (sal-

tam) nem muito apertadas (aquecem).

12 — Não fazer ligação nenhuma sem ter certeza de que

tudo está corrccto.

13 — Em caso de duvida não fazer a ligação.

14 — Abrir todos os commutadores em repouso.

15 — Experimentar interruptores de circuito, periódica-

mente.

CAUSAS DE SCENTELHAS NAS ESCOVAS

— Sobrecarga.

— Ma collocaqao das escovas.

— Calagem defeituosa.

— Collector defeituoso (asperezas, excentricidade).

— Mao contacto das escovas.

— Sujo nas escovas ou no collector.

— Excessiva velocidade.

— Empeno no eixo.

— Mancaes avariados.

10 — Bobina de induzido ou armadura em curto circuito.

11 — Excessiva resistencia das escovas.

12 — Vibraqao demasiada.



BIBLIOCRAPHIA 319

13 — Campo fraco.

14 — Terra.

15 — Defeito na correia.

PORQUE UM DYNAMO NÃO GERA

— Perda de magnestismo residual das massas polares.

— Ligação errada no campo ou induzido.

— Circuito aberto.

— Curto circuito.

— Escovas suspensas ou mal ligadas.

— Inversão de polo.

— Fraca velocidade.

PORQUE UM MOTOR NÃO PARTE

f

Suppondo o rheostato correctamente ligado:

íi) Circuito aberto:

— Comniutador defeituoso.

— Fio interrompido dentro do isolamento.

— Ligações quebradas.

— Escova suspensa por corpo estranho.

— Fusivel queimado.

— Escova gasta.

b) Curto circuito (dá ;centelha no rheostato de partida)

c) Ligações erradas

d) Defeitos mecânicos:

— Sobrecarga

— Peças frouxas

— Mancaes avariados

— Cuntacto entre armadura e peças polares

— Corpo estranho eníre armadura e polo
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AQUECIMENTOS

— Máo contacto entre escova e collector.

— Humidade (produz aquecimento geral) corrigir

na estufa.

— Collector em curto circuito.

— Aquecimento numa bobina indica que esta está em

curto circuito ou a lâmina do collector que lhe corresponde.

— Aquecimento no mancai produz cheiro de oleo quei-

mado: pode aquecer o induzido.

6 — Eixo empenado.

— Sobrecarga.

— Scentelhas.

Fim da 20a lição e da primeira parte

Diogo Borges Fortes
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EXCERPTO DA MENSAGEM DO SR. DR. ANTONIO

CARLOS, APRESENTADA AO CONGRESSO DO

ESTADO DE MINASGERAES

A navegação do São Francisco vae sendo feita com regu-

laridade e efficiencia. Pelo contrato celebrado com a União,

o Estado recebeu o vapor 
"Wenceslao 

Braz , os rebocadores

"Leopoldo 
Bulhões" e 

"Barreiros 
, a lancha Paulo de hron-

tin", dois saveiros de ferro, seis saveiros de madeira e as instai-

lações existentes em Pirapora.

Obrigou-se o governo do Estado, pela clausula 6a, a

adquirir mais tres unidades, uma por antio, a contar da data

do registro do contracto pelo 1 ribunal de Contas, de accôrdo

com as especificações da clausula 7". do respectivo ajuste.

Por força deste dispositivo contractual, e visando dotar a

região de melhores meios de transporte, foram adquiridos por

meu antecessor os dois vapores 
' 

Mello V ianna e Enge-

nheiro Halfeld". O primeiro, já montado e equipado, foi ^n-

tregue ao trafego, tendo já effectuado cinco viagens, sendo

uma a Joazeiro. O segundo, com a montagem bem adiantada,

está em vias de ser entregue ao trafego.

Dos af fluentes do São Francisco, merece especial atten-

çáo o Paracatú, pelas suas condições de navegabilidade até o

porto de Burity.
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A navegação desse rio estava a cargo do Sr. Quintino

Vargas, mediante contracto com o governo do Estado. Expi-

rado este, foi adquirido um navio para a navegação do Para-

catú, incorporada á do São Francisco. Nas estiagens, porém,

de Cachoeira Grande a Burity, só pequenos rebocadores são

eíficientes; o navio encommendado não resolveria, portanto,

o problema. Não só por isso, como attender.do a constantes

reclamações, resolveu» o governo adquirir, do Sr. Quintino

Vargas, o vapor 
"Curvello" 

e o rebocador 
"Paracatú", 

ligei-

ramente equipados, tres saveiros metallicos de 12, 45 e 75 tone-

ladas, e um armazém, recentemente construído em Pirapora,

tudo pelo preço de 350 contos.

fr

Para realçar as vantagens desta acquisição, basta assigna-

lar que o vapor 
"Curvello" 

tem quasi as mesmas especifica-

ções do vapor encommendado, cujo preço, depois de montado,

attingirá a mais de 450 contos, attendendo a que seu custo

foi de 8.800 libras. Incorporado todo este material á nave-

gação do São Francisco, ficou o 
"Curvello" 

effectuando

viagens a Cachoeira Grande, intercalladas por outras aos va-

rios portos do São Francisco, durante o tempo em que o re- -

bocador 
"Paracatú", 

de menor tonelagem, transporta i carga

iecebida, de Cachoeira Grande a Burity.

O movimento de 1926 foi o seguinte: volumes transpor-

tados, 58.057; peso de carga, 1.884.223 kils. ; passageiros

de 1" classe, 1.358; passageiros de 2U classe, 2.067.

O balanço accusou um saldo de 293:890$000, nesses alga-

rismos incluídos os serviços requisitados pelo governo federal,

na importancia de 235 :784$000 e a subvenção de 20:000S000,

também por este devida.

São as seguintes as unidades a serviço desta navegação:

vapores 
"Wencesláo 

Braz", 
"Curvello", "Mello 

Vianna" e
"Halfeld"; 

rebocadores: 
"Leopoldo 

de Bulhões", 
"Barreiros"
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e 
"Paracatú"; 

tres saveiros metallicos, tres de madeira e uma

lancha a gazolina. Ambas as navegações vão satisfazendo,

dentro dos limites do possível, ás necessidades da zona.

Independentes da administração directa do governo, ha,

£inda, no Estado, mantidas regularmente, as seguintes nave-

ções: do Rio Grande, em trecho pequeno, explorada pela Es-

¦ rada de Ferro Oeste de Minas; do Rio Sapucahy, entre Fama

e Carmo do Rio Claro; do mesmo rio, entre ponto proximo

da estação de Affonso Penna e o porto de Cubatão, esta a cargo

da Rêde Sul-Mineira.



Jp

pfinieiro 
Tenente AMÉRICO BRASILIO SILVADO, Commandante do encouraçado «Rio de Janeiro», que depois

dos brilhantes feitos de Curuzú, bateu em uma mina e foi a pique em 2 de Setembro de 1866.

(Reproducção de uma photographia do Museu Naval)
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II

AMÉRICO BRASILIO SILVADO

Américo Brasilio Silvado, filho cie José Antônio de Me-

nezes Brasil e de D. Carolina Maria Pires, nasceu no Rio de

Janeiro a Io de Agosto de 1832.

Assentou praça de aspirante a guarda-marinha, como alu-

mno interno da Academia, e matriculou-se nas respectivas au-

Ias do 1.° anno, a 2 de Março de 1847.

Estudou com aproveitamento todas as matérias do curso,

distinguindo-se sempre por seu talento e conducta, e foi pro-

movido a guarda-marinha a 25 de Novembro de 1850.

Em 1851 seguio ás ordens de Greenfel. nas esquadras que

o Brasil mandou ás republicas do Prata repellir as violências

praticadas na pessoa e fazenda de Brasileiros, e subjugar o

tyranno Rosas, primeiro instigador desse nefando proceder,

e o nosso heróe mereceu os elogios dos seus chefes, e foi con-

decorado com a medalha de prata da gloriosa passagem do

Tonelero.

Foi promovido a 2o tenente por decreto de 26 de Feve-

reiro de 1853, e a Io tenente a 2 de Dezembro de 1857.

Em Agosto de 1858 teve licença para empregar-se du-

íante tres annos no serviço da esquadra franceza no Medi-

terraneo, afim de applicar-se á tactica naval dos navios mixtos
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Desembarcou da náo franceza Alexandre nas ilhas Hyé-

res no Io de Agosto de 1861, e apresentou-se ao quartel ge-

neral de marinha no Rio de Janeiro a 20 de Setembro se-

guinte, e no dia immediato foi nomeado para embarcar na

fragata Constituição.

Na esquadra franceza adquirio o nosso heróe não só a

estima e consideração d'aquella distincta officialidade, que devi-

damente apreciára o merecimento do illustre Brasileiro, senão

também extensos conhecimentos, de que deu provas apresen-

tando ao seu ministro um volumoso relatorio de seus estudos e

observações, que é para lastimar não ter ainda sido publicado.

Em 2 de Agosto de 1862 casou-se na província da Bahia

com D. Urania Adelaide de Argolo, da qual teve dous filhos

Américo e Jayme.

A 28 de Agosto de 1863 foi mandado elogiar pelo zelo

c interesse com que desempenhou a commissão de salvar a ga-

lera ingleza Oregon, naufragada na barra grande de Camamú,

e bem assim pelo relatorio que apresentou e minuciosa des-

cripção d'esse porto, e principalmente do de Marahú como po-

sição militar.

Ao aviso de 15 de Março de 1864 acompanha copia da

consulta a respeito da tactica naval dos navios movidos a vapor

confeccionada pelo 1" tenente Silvado, e com ella um elogio do

governo, que manifestava não lhe serem indifferentes os esfor-

ços que o distincto official envidava para ser util á marinha

do império.

Commandou em diversas épocas dif ferentes estações pro-

vinciaes, sendo sempre considerado pelo desvellado interesse e

ardente zelo, com que desempenhava as commissões de que era

encarregado, até que em 1866 commandando a divisão do Pará,

pedio com instancia para ir reunir-se aos seus companheiros

na esquadra em operações no Paraguay, e dirigindo o encou-

raçado 
"Rio 

de Janeiro", partio nas azas da esperança, ani-

mado pelo patriotismo, que lhe refervia nas veias.
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Proseguião as terríveis mas gloriosas excursões nos rios

Paraná e Paraguay, em que a nossa esquadra escreveu com a

quilha de seus barcos, com seus canhões, e com a temeraria

coragem de seus officiaes e marinheiros, as paginas mais faus-

tosas e brilhantes dos annaes da marinha de guerra.

O inimigo audacioso e astuto e premunido de todos os ele-

mentos destruidores que a arte moderna offerece, aproveitava

todos os accidentes naturaes d'essa terra que parece só ter sido

creada 
para esconderijo de feras, e engendrava todos os meios

de difficultar-nos o passo.

Além das sinuosidades e baixios, o rio se estreita consi-

deravelmente em certas voltas, onde os Paraguayos entrinchei-

rados obrigavão os nossos navios a passarem rentes ás trin-

cheiras, e receberem á queima roupa o impetuoso fogo de suas

baterias.

• Estacadas e correntes obstruião ainda mais a passagem, e

uma alluvião de torpedos soltos á mercê da corrente tornavam

impossível a conservação de um único vaso defronte d essas

maquinas, que rio a baixo virião abalroar as quilhas e os cos-

tados, e produzir inevitável explosão, acompanhada da morte

e ruina dos nossos bravos e da submersão dos navios.

Era horrível o perigo, ameaçando por todos os lados e

com uma fúria infernal a nossa esquadra !... Aqui, é uma

chuva de foguetes e balas de 68, que no meio dos relampagos

e do trovejar dos canhões recebem os navios, destruindo-lhes

as couraças, despedaçando-lhes os turcos e as torres, partindo-

lhes o leme, o cabrestante e os escovens; e todos esses destroços

são estilhaços, que em ruidoso chuveiro saltão por todos os

pontos da tolda e do convez... Ali a estacada... Mais além.

:j.s correntes, que obrigão a parar á porta do inferno, sob a

abóbada de fogo com que Lucifer espera os seus convidados...

E aqui, e ali, e por toda parte, aquellas medonhas cabeças, cujos
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férreos craneos só contém pólvora e os agentes de destruição
e de morte para quem nellas tocar, e que vem boiando sobre
as águas, impellidas pela rapidez da corrente !... Oh! mas é
bello e digno de attenção o animo sereno da nossa marinhagem,
ora respondendo ao fogo das baterias com impetuosidade e cer-
icza admiráveis; ora atalhando os destroços e salvando a anco-
'a, a flammula, qualquer peça, emfim; ora trabalhando por
destruir as estacadas e as correntes; ora apanhando á mão os
torpedos e inutilisando-os, embora muitas vezes isso lhes eus-
tasse a vida, como aconteceu ao 2o tenente Antônio Maria do
Couto e aos marinheiros que tripulavão o escaler rondante ria
madrugada do dia 13 de Julho de 1866.

Era quasi uma lueta contra o impossível, e só a Provi-
•dência, protegendo a justiça da causa do Brasil, podia burlar
os sinistros projectos combinados pelo Gênio do mal contra
a esquadra brasileira.

E tanto era Lopes favorecido pelo Espirito das trevas e
dos horrores, que até nuvens de mosquitos vinhão torturar a
nossa gente, como nos tempos patriarchaes ao povo do Egypto;
e a própria atmosphera tornando-se abrazadora, buscava entor-
pecer a vivacidade dos nossos marinheiros e asphixial-os dentro
dos encouraçados.

Nos cálculos da mathematica do inferno achavão-se tão
liem predispostos os elementos do maleficio, que foi um ver-
dadeiro milagre perdermos um único navio nesse vórtice adrede
preparado para engulir a todos.

Curuzú, esse grande e solido redueto, amparado com para-
peito de quasi 3 braças de altura e circumvallado por um fosso
de 9 palmos de profundidade sobre 12 de largura, artilhado por
15 peças de diversos calibres, defendido por 3.OCO homens de
infantaria, e protegido por um espesso mato sobre a sua direita.
Dela lagoa Pires á esquerda, e na frente por um esteiro, que só
dava passagem estreita por duas picadas enfiadas pelos canhões
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c'as l)aterias, fôra o ponto objectivo do plano de nossos gene-

raes, 
que em conselho resolverão atacar e tomal-o a todo custo,

pois assim conquistarião uma bella posição para base das ope-

rações 
que se ião emprehender contra Curupaity, e um centro

de communicação entre a esquadra e os exercitos alliados.

Inteiramente de accôrdo os bravos general conde de Porto-

Alegre, commandante em chefe do 2o corpo do exercito, e ti

almirante visconde de Tamandaré, aquelle levanta acompamento

no dia 30 de Agosto de 1866, e marcha da ponta de Itapirú

até á embocadura do rio Paraguay, onde a bordo do Apa este

o esperava com os transportes a vapor Leopoldina, Izabel, Pe-

dro II, Marcilio Dias, Presidente, General Flores, Galgo e

Dezeseis de Abril.

Esses transportes recebem a seu bordo as tropas do

2" corpo, todo o trem bellico e cavalhada, e esperão a oppor-

tunidade para se dar o desembarque no ponto designado.

Entretanto o almirante passa a sua insígnia para a corveta

Magé, e no dia Io de Setembro, á testa da esquadra, sóbe len-

tamente o estreito canal, com as precisas cautelas para evitar

os torpedos.

Proximo á ilha do Palmar, fronteira a Curuzú, deu fundo

a esquadra de madeira; e a encouraçada seguio até collocar-se

bem defronte da fortificação paraguaya. Ao meio-dia rompeu

o canhoneio, que se conservou sempre activo de parte a parte

até ao cahir da tarde.

Durante esse combate em que mais uma vez o marinheiro

brasileiro provou a sua perícia e bravura, duas balas de 68 acer-

tarão na bocca da casamata do encouraçado 
"Rio 

de Janeiro",

que mais se approximára da batería inimiga; uma d'ellas amol-

gou e fendeu a peça, e os estilhaços ferirão gravemente ao

1" tenente Napoleâo Jansen 
Muller, matarão 2 praças e ferirão

mais 7 ou 8; em compensação, porém, o inimigo soffreu con-

sideraveis estragos pela certeza de nossas pontarias, e emu-
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rleceu de assombro ao espectaculo de intrépida affoiteza com
que, desde o ínfimo marujo até o ministro brasileiro, inebria-
dos pela causa ela pátria, zombavão do perigo, e o desafiavão
no meio do fogo mais nutrido e das balas que cruzavão o espaço
em todos os sentidos.

O conselheiro Francisco Octaviano de Almeida Rosa, se
não tomou parte no combate, testemunhou-o tão de perto, tpie
o Eveline, que o levava a seu bordo, foi alvo de duas balas;
e participa ela gloria d'esse dia pelo contingente que prestou
de sua coragem, animando d'essa sorte a acção moral tão pre-
ciosa e necessária ao bom êxito das batalhas.

Ao amanhecer do dia 2 a divisão do chefe Alvim começou
a metralhar o mato, em que o inimigo se occultava, e ao mesmo
tempo os encouraçados Brasil, Lima Barros, Bahia e Barroso,
pnssavão a linha formada de navios afundados e de torpedos,
para irem postar-se a 500 braças de Curupaity, e d ahi baterão-
se todo o dia contra a bateria da barranca, d'onde uma peça de
80 lançava balas oblcngas de systema americano.

Tendo a esquadra assim conseguido afugentar o inimigo
do mato que lhe servia ele guarida, e attrahir-lhe a attenção
pnra Curupaity, o general Porto-Alegre reconhece que é che-
gado o momento opportuno, e á 1 1/2 hora da tarde realisa
o desembarque no ponto da costa chamado "Guarda do Palmar"
com tanta ordem e presteza, que os Paraguayos não puderão
oppor resistência, e ao contrario forão rechassados e constran-
gidos a pressurosamente recolherem-se ás trincheiras.

Mas assim como vem "depois dos males a ventura e depois
dos prazeres a desgraça", veio a negra fatalidade enlutar com
seu aspecto fatifero o suecesso feliz das nossas armas!... O
encouraçado "Rio de Janeiro", que se conservara sempre na
írente da linha, e que tinha sido um dos vasos que maiores
serviços prestarão, á voz do seu intrépido e distineto comman-
elante, manobrava debaixo das baterias paraguayas com tal agi-
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ndade e pericia. que bem demonstravão a aptidão de Silvado
na sciencia das evoluções navaes; porém num de seus rápidos
movimentos serpentinos esbarra de encontro a um torpedo sub-
marino, o qual fazendo explosão debaixo do casco o abrio em
grandes rombos.

O valoroso commandante apezar de ver perdido o seu na-
vio, não desanima por isso, e envolto em nuvens de fumo, ex-
pede com calma e sangue frio todas as ordens no sentido de
salvar a tripulação e tudo quanto fosse possível; e, embebido
nesse empenho, quando subia da câmara, onde ainda fora sal-
var o archivo, o navio virou sobre o lado em que elle se achava,
e submergio-o comsigo.

Forão victimas também desta horrível astucia inimiga o
2o tenente Coelho, o escrivão, e 68 praças da guarnição.

Gloria áquelles que em sacrifício da pátria não abando-
narão o seu posto de honra, e morrerão em frente ao inimigo
sem voltar o rosto ao perigo que os ameaçava !... Gloria aos
marinheiros Paters, que fizerão das ondas a sua sepultura, e
como a tripulação da "Vengeur" acompanharão o seu navio ao
fundo do abysmo a que a desgraça o arrastara !... Gloria ao
heróe, que troca pela serenidade dos commodos e gosos da vida
uma morte desesperada, flageladora e precoce, comtanto que
a pátria não soffra em sua prosperidade, e fique desaffrontada
em seus brios of tendidos !...

Eduardo de Sá



Secção cie Pesca

O peixe-boi

O Dr. José Veríssimo, na sua interessante monographia

"A 
pesca na Amazônia", que bem poucos conhecem, nos forne-

cerá, ainda hoje, os necessários ciados para trazermos o leitor

ao corrente, quanto ás grandes e pequenas pescas no Rio Rei

e nos seus af fluentes.

Já nos occupamos da pesca da tartaruga e do pirarucu; hoje,

cabe a vez ao peixe-boi que, em certas épocas do anno, prefere

os lagos, os igarapés e os igapós.

Antes, porém, de descrevermos a pesca do Manatus innun-

guis, nome scientifico do peixe-boi, digamos duas palavras sobre

os 
"igapós", 

trechos da imponente floresta amazônica.

O igapó é a mata invadida pela agua da enchente e a sua

feição varia consoante a do terreno submergido. Sob a mata

virgem, de arvores robustas e altas, espaçadas, de grande

copa espessa, tem o igapó um aspecto soturno, ás vezes gran-

dioso. Mal consegue o sol fazer penetrar ahi alguma fre-

cha de luz, através do estreito espaço entre duas folhas. Gru-

dam-se pelos troncos e galhos vegetações parasiticas e musgos

espessos. Do alto pendem os cipós de mil formas e grossuras

das convulvulaceas amazônicas, uns largos como taboas, ou-

tros delgados como fios de retroz. Um silencio triste e pe-

sado reina. A's vezes o corta, perturbando a quietação au-

gusta desse templo onde parece a natureza se recolhe, algum

bando de macacos irrequietos e hilares, o pipilar de alguma
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avesinha perdida na ramagem em cima ou o bater secco do bico

do piea-páo, no cerne duro de um madeiro. Ha zunido de

insectos, que se confundem numa especie de côro baixo, va-

garoso e abafado, como o planger pianissimo de um mesmo

rumor monotono e perenne.

Nessas aguas calidas, escurecidas pela escassez da luz, es-

pessas de apparencia, se abriga na cheia o peixe, e é talvez abi

que principalmente procrêa, desova e incuba.

A pesca do peixe-boi faz-se principalmente, quando o rio

enche, que é quando entram para os lagos, e quando vaza, que

é quando saem, Novembro e Agosto. Harpoam-se na vazante

dos rios nos mezes de Agosto, Setembro e Outubro, e repontas

da enchente.

A divergencia é insignificante e para os que conhecem a

Amazônia facilmente explicável. Os lagos, com as suas aguas

calmas, ricas de pasto animal e vegetal, são uma attracção para

todos os habitantes. j>eixes, cetáceos, amphibios das aguas

amazônicas, e são também para muitos um ]>erigo, deixando-os

na vazante em secco ou em insufficiente liquido, entregues

quasi indefesos aos pescadores.

Nenhum está mais exposto a este perigo que o vultoso

peixe-boi. Na 
"reponta" 

da enchente que, salvas as excepções

assignaladas, se dá em Novembro, sol>em logo elles para os

lagos, donde mal começou a vazante, Julho ou Agosto, fogem

para o Amazonas ou para algum dos seus af fluentes mais á mão.

Nesta ida e volta para os lagos, e no tempo que nelles se

demoram, são com maior proveito pescados. Entretanto mui-

tos permanecem mesmo durante a baixa nos lagos mais cau-

dalosos, menos sujeitos ao perigo de um rápido esgotamento

e que lhes offerece abundante e commodo repasto.
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Por isso o pescador que saiu a< piraracu' acerta algumas

vezes de harpoar um peixe-boi.

"O 
corpo do peixe-boi, diz Vallace, fazendo a descripção

de uma femea, não das maiores, de cerca de 2 metros de com-

primento e mais de quatro e meio de circumferencia, que lhe

trouxeram — o corpo do peixe-boi, é perfeitamente liso, sem

quaesquer projecções ou desigualdades, gradualmente transfor-

mando-se em uma cauda horisontal, semi-circular, chata, sem

nenhum signal de membros posteriores.

Não se lhe distingue pescoço; não é muito grande a ca-

beça e termina por uma bocca e beiços carnudos, algum tan-

to semelhantes aos da vacca. Tem cabellos duros nos beiços

e alguns cabellos espaçadamente disseminados pelo corpo.

Sob a cabeça ficam duas poderosas barbatanas ovaes e

logo por baixo dellas estão as mamas que apertadas deixam

correr um fio de bello leite branco. Minúsculos buracos são

os ouvidos, e pequeníssimos os olhos. O seu excremento as-

semelha-se ao do cavallo.

A côr é plumbeo-escura, com algumas grandes manchas

branco-rosadas na barriga. A pellc tem nas costas cerca de uma

pollegada de espessura e, na barriga, um quarto de pollegada.

Uma camada de gordura, de maior ou menor altura, em geral

de perto de uma pollégada, existe em ba:xo da pelle, da qual

fervida, faz-se um azeite usado na illuminação e na cozinha.

Muito volumosos são os intestinos, o coração do tamanho

dó do carneiro, os pulmões com cerca de pois pés de compri-

mento com seis ou sete pollegadas 
de largura, muito cellulosos e

esponjosos, distendem-se como uma bexiga.

O craneo é grande e solide», sem dentes na frente; as ver-

tebras vão até ao fim da cauda, sem indícios, porém, de mem-

bros posteriores; os anteriores, ao contrario, são muito desen-

volvidos, correspondendo os ossos exactamente aos do braços liu-

mano, possuindo até os cinco dedos, com uma juneta distineta,
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mas envoltos em uma pelle rija e inflexivel que não consente o

movimento á juncta alguma".

A carne do peixe-boi assemelha-se á do porco, com muito

menos sabor: é antes insipida. Os amazonenses usam com elle

de toda a nomenclatura do gado bovino: á femea chamam vacca,

aos filhos bezerros ou mamotes, consoante o seu desenvolvi-

mento.

O peixe-boi é, como se sabe, herbivero, e 
"pasta" 

nos ca-

pinzaes que orlam as beiradas dos rios e lagos ou nas moitas

de caranana — alto capim de hastes compridas como canas —

que. com a denominação indígena de periautans, descem rio

abaixo. Iv em geral sobre ellas que, ao começar da vazante, dei-

xam os lagos e outras aguas centraes, onde estiveram na en-

cliente.

A sua pesca, com harpão, é extremanente difficil: não só-

mente exige rara perícia, como excessiva contensão de espirito

t: absoluto silencio do pescador.

Não é sem motivo que se os qualifica de muito ladinos e

ariscos, e, sem embargo da pequenez dos ouvidos têm sensibi-

lissima audição. Assim dotados, lhe não escapam os minimos

movimentos, aspectos ou sons suspeitos acima dagua.

Affirmam os pescadores, recontando a sua sagacidade, que

quando vêm á flor delia, para respirar ou comer, ao retirar-se

não fazem como o pirarucu e todos os outros peixes 011 amphi-

bios. Não seguem como elles, para adiante, sinão que immergem,

recuando, até ganhar sufficiente profundidade, de onde reto-

mando a posição horizontal continuam, desassombrados, o seu

caminho.

Esta manobra, explicam, fazem-na para evitar exporem os

corpanzis ao pescador, que mal logra perceber-lhes a extremi-

dade bovina do focinho, mordendo docemente, com calculada

cautela, os grélos do capim ou do murerú (nympheacea), ou adi-

vinhal-os pelas bolhas de ar que ao seu deslocar ou respirar
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sobem á superfície, quando não as abafa o tecido cerrado das

vegetações marinhas, a cujo resguardo atiladamente se abriga.

Fóra desses refúgios das moitas de capim ou dos matupás

de grarnineas e nympheaceas, difficil é encontral-os a geito de

accommettel-os, e ali mesmo requer-se uma habilidade quasi

adivinhatoria 
para descobril-os.

Inspeccionando essas vegetações, observa o pescador fo-

lhas e grélos dellas roidos. Não lhe permitte a sua experiencia

o engano sobre quem as andou remordendo. Está achada o

comestível do peixe-boi. Para ali vae com a sua breve monta-

ria, o seu harpão mais pesado, o seu comprido cigarro.

Vagarosamente, cautelosamente, encosta a canoa ao capim

ou, e melhor é, mettea-a dentro delle passando-o por cima para

evitar que a sombra sua e da canoa reflectida nagua ponha de

sobreaviso o desconfiado cetáceo.

Cigarro acceso na bocca, arma prompta, ouvido e olhos

atíentos, espera que o volumoso animal dê signal de si. Si elle

tem a sagacidade, elle, pescador, tem a paciência da raça multi-

plicada pela que lhe deu a profissão.

Acolá, em minúscula clareira, aberta por algumas franças

ou folhas mais afastadas, vem lentamente apparecendo, atravez

da camada liquida, a linha esbranquiçada do focinho do cetáceo.

Chega,' pega a comer de manso, puxando com as natatorias, á

guisa de mãos, as franças das grarnineas ou as folhas das nym-

phéas docemente abanando a cauda para sustentar-se naquella

posição obliqua.

Outras vezes nada se lobriga delle; somente o denunciam

umas bolinhas que sobem, rodando, á superficie. As mais das

vezes, porém, se descobre elle pelo som peculiar produzido pelo

seu respirar ao lume dagua, uma especie de assobio doce, aba-

fado.

Visto ou simplesmente adivinhado, lança-lhe o pescador o

harpão. Attingido, mal se lhe cravou a arma no rijo couro, ar-
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rança em desesperada carreira, de preferencia fugindo para o

meio do rio ou do lago, buscando aguas profundas, em que

salvar-se.

Deixa-o ir o pescador, soltando-lhe a linha a cuja extremi-

dade vae amarrada uma boia cylindrica, de madeira especial,

branca, leve, de uns 50 a 60 centímetros de altura e cerca de

20 de diâmetro.

Tem o peixe-boi a vida dura, e sinão o apanhou bem o

harpão, resiste longamente e vae longe antes que o pescador o

possa trazer exhausto, semi-morto, á beira da canoa onde o

acaba.

Ahi chegado, conduzido pela corda, dá-lhe, si é preciso, o

pescador segunda harpoadella afim de melhor segural-o. Para

matal-o, si o não matou o harpão, não lhe batem na cabeça,

como ao pirarucu, com duro cacete, o que de pouco ef feito

seria nas suas carnes flacidas de gordo cetáceo. Mettem-lhe nas

ventas dois botoques, acinte preparados, e introduzindo-os a

fortes pancadas de cacete, matam-o assim por suffocação.

Na época do cio e da procreação perde o peixe-boi sinão a

sua proverbial sagacidade, ao menos a sua cautelosa esquivez.

Machos e femear. procuram os baixios e ahi em um desorde-

nado e como quer que seja hediondo retouçar, accessos em uma

especie de furor venereo, entregam-se á procreação e ao harpão

dos pescadores, que delles fazem fácil preza.

São nesta occasião ás vezes feridos quando, como diria

Shakespeare, fazem lhe beast with two backs. Dizem aquelles

também que a morte do bezerro, quando acertam de o encontrar

com a mãe, lhes entrega esta que, desvairada e afflicta, esque-

cendo a natural cautela e, á procura do filho, vem ao encontro

do seu harpão (1). Recontam mais elles que, ao envez das

amazonas de Orellana, refugam as vaccas de si as filhas logo

(1) O mesmo se dá com a baleia.
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que são vitellas e conservam os mamotes, com os quaes pro-

criam 
quando se fazem elles bois.

Mettem-se os peixes-bois sob as moitas de capim que, ar-

rastadas 
pela enchente, descem os rios; alimentam-se viajando

de conserva. Sobre estas moitas põem igualmentes os pesca-

dores a sua canôa, á espreita delles e ali também com o harpão

os. pescam.

A harpoeira-haste, bico, linha ou fio, boia — é, com modi-

ficações, de maior peso, de maior resistencia, de maior tama-

nho, idêntica a da pesca do pirarucu. A haste vae de tres a

quatro metros, com um diâmetro máximo de dois centímetros,

é de ferro, achatado na ponta como um punhal aguçado, com

duas farpas lateraes, agudas, recurvas para cima, uma de cada

lado. O modo de armar o harpão para o arremeço se faz corno

na pesca do pirarucu.

No Rio Negro e em outros logares pescam também o pei-

xe-boi com uma rêde especial, tecida de fio grosso e forte, capaz

de aguental-o e resistir-lhe. Com uma cerca de estacas ou um

pari bastante forte tapam de antemão as sahidas dos lagos, onde

em geral fazem esta pesca.

Lançam em seguida a rêde em uma extremidade do lago,

correndo o chumbo pelo fundo, sobrenadando as boias. Não

pôde, portanto, ser este processo empregado sinão em lagos de

pouca profundidade, em que seja a altura dagua inferior á lar-

gura da rêde, para se não evadir o peixe por cima desta. Lan-

çada cila vão arrastando-a e fechando-a em semi-circulo para o

meio do qual 
"batendo" 

o lago impellem os peixes-bois e todos

os que com elles naquellas aguas se achem e, carregada, a pu-

cham para a margem com todo o seu conteúdo.

Do peixe-boi aproveita-se a carne e a gordura. Esta, redu-

zida pela cocção á banha — manteiga chamam na região — serve

na illuminaçao domestica e na cosinha dos sertões menos civi-

lizados.
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Ha uma espécie deste cetáceo em que a gordura se desen-
volve mais especialmente, pelo que chamam peixe-boi de man-
teiga. Um peixe-boi de bom tamanho produz 40 a 60 kilogram-
mas de carne afora a banha, e o peixe-boi de azeite 8 e 9 potes
de 22 a 30 kilogrammas cada pote.

Hoje quasi não usam mais, como antigamente, salgar a
carne do peixe-boi, utilisando-a fresca, assada, cosida ou en-
sopada, como a de vacca ou de porco, em lingüiças feitas com
as próprias tripas delle, moqueada, para durar alguns dias e em
"mixira", um processo especial indígena.

Depois de moqueada, sujeitam-a a uma cocção na banha
delle extrahida e, arrefecida, guardam-a afogada na mesma
banha em potes de barro ou em latas.

A exportação da mixira dos logares de producção para os
consumidores, se fazia, não ha muito tempo, principalmente
em potes. Hoje são mais empregadas caixas cylindricas de folha
de Flandres ou latas.

Os potes têm em geral 30 kilogrammas e as latas 18 a 22.
A quantidade média annual da mixira entrada no mercado do
Pará regula de 34 a 40 mil kilogrammas.

O couro do peixe-boi, talvez aproveitável, é completamente
desaproveitado. Segundo o Dr. Alexandre Rodrigues Ferreira,
nò ultimo quartel do século XVIII, o tenente-coronel Theodosio
Constantino de Chermont tentou curtil-a sem resultado, por ser
ella excessivamente gordurosa. Talvez, hoje, processos mais
aperfeiçoados o conseguissem, com vantagem para a riqueza
publica da região.

Augusto Vinhaes
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POSSIBILIDADES DA VIDA EXTRA-TERRESTRE

Pôde existir vida organica e pensante em outros mundos,

íóra do nosso planeta? Será somente a terra digna desse privi-

'egio ?

A abobada celeste, tão esplendidamente constellada nas noi-

tes calmas e escuras, servirá apenas para deleite da nossa vista

e admiração do nosso espirito?

A essas e outras perguntas anciosas de todos os tempos

tem respondido a grande sciencia do céo. Mas as suas respos-

tas são glaciaes e impassíveis como os abysmos dos espaços

infinitos 
que em si resumem os inefáveis mysterios de vida e

morte.

As respostas são sempre muito vagas, cheias a um tempo

de scepticismo e fantasia, excitadas pelo perfume subtilissimo

que emana das sublimes regiões do Ideal.

A astronomia ás vezes cala porque não pôde dizer tudo;

nutras vezes, reverente, abandona o assumpto e inclina-se

deante da infinita grandeza de Deus.

Incidentemente seja dito que os mais dilatados passos da

sciencia têm provindo de espíritos audazes que extendem a sua

fantasia a campas novos, onde de commum colhem qualquer

ensinamento util. E si resultam sem proveito, é signal que o

terreno ainda não estava preparado.

Por exemplo, o planeta Neptuno, o perturbador da orbita

de Urano, foi descoberto por Le Verrier em 1846 — 
primeiro

com a fantasia, segundo com a mathematica.
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A historia da sciencia está repleta de exemplos que mos-

tram ser quasi absurdo o seu desenvolvimento, no dominio

astronomicò, sem o âuxilio da fantasia, sempre que se pretenda

alliar o espirito scientifico ao espirito observador. Como na

arte, especialmente na poesia, a imaginação é mero fructo do

subconsciente, que indaga, perscruta e observa.

Tornando ao argumento, affirmaremos que si a terra

fosse, como se acreditava outrora, centro dynamico do Uni-

verso, o Sol, por gyrar-lhe em torno, em 24 horas, devia per-

correr uma velocidade maior de 10 mil kilometros por segundo;

que todas as estrellas que avistamos são immensamente mais

distantes do Sol (o qual lhe envia a sua luz em oito minutos

e vinte segundos, sendo de nós distante cerca de 150 milhões

cie kilometros); que a alpha do Centauro dista de nós 40 mi-

lnões de kilometros, e que o Cruzeiro do Sul nos fica a 100

milhões de milhares! Distancia fantastica, incommensuravel, e

entretanto, sempre finita no seio do Infinito frio e crystalino.

Razões mecanicas impedem de pensar na terra como cen-

tro do Universo — si também não se quer referir a mathe-

matica, com a desculpa de que tudo é relativo.

A astronomia, sciencia dos espíritos cerebraes, desviou

delicadamente o nosso globo do centro que arbitrariamente e

com muita presumpção se havia outorgado; com mão gentil

foi collocal-o a um recanto do Universo, e com complacente

sorriso lembrou ao homem a sua ingenuidade e os seus erros.

Mas o homem é quasi sempre cego e surdo, e prefere en-

casular-se na própria ignorancia a reconhecer os seus mais

graves equívocos.

Nossa tendencia é, pois, conservar um estúpido geo-

centrismo. Tudo o que o homem vê, mormente tudo o que o

homem não vê, deve ter sido creado por elle, misero pygmeu!

No Universo, elle se julga único e omnipotente...

Porque Deus creou mundos os mais bellos e perfeitos,

atmospheras e climas os mais suaves; porque semeou no espaço
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immenso universos fora da nossa Via Láctea ( o nosso uni-
verso onde o Sol é uma das estrellas); porque afinal Elle
emfim agrupou em sublime harmonia incalculáveis centros de
força cósmica? Tudo isso para a nossa contemplação?

Somos átomos no Universo; e é mister conservar o posto
humilde que nos confiou a sabia mão do destino.

Milhões e milhões de mundos, pátrias celestes, circum-
vagam em torno de outros infinitos, nas suas orbitas com-
plexas e mathematicas, a distancias para nós inconcebíveis..
Maravilhas infinitas, infinitos seres, dos quaes só por pensa-
mento podemos fazer idéa, ficam au-dclà da grande muralha
crystalina que se reflecte em todos os sentidos. Seres e cousas
differentes tumultuam no tempo e no espaço, seguindo todos,
conscientes ou não, a colossal corrente evolutiva através ignotos
destinos, em procura de um centro único — Deus...

Os mundos, como os humanos, nascem, vivem e morrem
— e renascem em outros centros, sob outros aspectos, com
energias novas. Assim, o grande cyclo se completa, cyclo que
para os mundos dura qualquer cousa como milhões de annos,
de séculos. Apenas a nossa terra não receberá mais luz nem
calor do Sol; então se moverá em redor do seu eixo de fogo
extincto, em companhia de seus irmãos, os planetas do mesmo
systema, num sudario ele gaze, commum destino de morte;
grande envolucro, viverá nella a noite eterna e silenciosa,
levando comsigo toda a organisação de uma vida que passou.
Palpitações, alegrias, dores, enthusiasmos e glorias, tudo jazerá
sob o frio peso do mármore sepulcral.

Onde renascerão os vestígios da civilisação, na nossa
barbárie? Tudo será sepultado pelo tempo, e só existirá remota
recordação.

Mas o Universo não desapparecerá pela morte de uma
estrella, ou ele uma das suas moléculas. Outras terras palpi-
tarão ainda, e entoarão louvores á primavera da juventude e
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do amor. Outros seres (talvez nós mesmos...) pensarão, e

hão de rir e chorar. Os preoccupados do seu proprio ser, esses

se julgarão sós no mundo.

Que dizer e que pensar dos Universos em formação, por

cujo desenvolvimento se espera ha milhares de annos? Tempos

que parecem eternidades, mas que não passam de átomos infi-

nitesimos!

Em face de tal questão, é rwistér respondel-a, ou com

um inconsciente acto de superioridade, ou prostrar-se reverente

deante do Gênio, que imaginou e creou o Eterno com tanta

sabedoria: é a prece do Pensador e do Sábio.

Com a photographia, ainda mais que com o telescopio,

somos levados a conhecer que outros universos ficam a dis-

tancia immensa do nosso — a Via Lactea. Observamos

esses centros como eram então, milhões de annos atraz, isto

é, quando elles lançavam, seus raios luminosos (á veleidade

de 300 mil kilometros por segundo) através os espaços te-

nebrosos.

Deixemos esses remotíssimos universos. Voltemos as

vistas para o nosso visinho Marte, de que distamos apenas 60

milhões de kilometros, ou talvez menos.

Em 1877, cuidando da proximidade de Marte á terra, des-

cobriram-se os famosos canaes tão discutidos, tão confusos e

exagerados.

De então começou-se a falar dos prováveis marcianos.

Aquella terra é muito mais velha e mais evoluída que a nossa.

Seus habitantes podem 
— disse Flammarion — ter-nos en-

viado mensagens ha milhares de annos, e por terem cessado,

talvez se convencessem de que o nosso planeta é totalmente

desprovido de seres pensantes. Que honra para nós!

Em Marte os climas são melhores. A atmosphera mais

límpida e subtil, e a vida deve ser mais fácil. Em summa,



REVISTA DE REVISTAS 345

todas as condições de uma vida intellectual e facilmente la-

boriosa, superiores ás nossas. — 
(Da Sccna Illustrata).

Encara-se nessa linda chronica, ao que se viu, a possibili-

dade de communicação com o planeta Marte. E' assumpto

ciue vem preoccupando seriamente espiritos que já dão como

explorados os estafadissimos campos terrenos. Ha de chegar

esse dia. Cousas tomadas como sobrenaturaes ha meio século

entram hoje 110 dominio do que ha de mais possível. Bastante

razão tinha Lagrange, quando disse: 
"Por 

que chamamos

sobrenaturaes a certos phenomenos, si ainda não conhecemos

tudo 
quanto é natural?"

No tempo de Júlio Verne, a sua maravilhosa imaginação

só architectava romances. Hoje, porém, só falta ao homem

viajar da terra á lua — tirando aquelles, espiritos emanei-

pados, que já vivem no mundo de lua sem sair da terra...

Não são excepções, como aquelle 
''estado-maior" 

do louco

íacecioso. O grosso da tropa ainda é muito terrestre, e por

isso mesmo nutre vontade immensa de communicar-se com

Marte. Mas de que maneira? Pelo canhão? Pela radio?

Pela electricidade ? Pelo telephone? Deus nos acuda, que

cá por baixo, numa simples ligação interurbana, elle já nos

faz criar cabellos brancos!

"State 
contenti, umana gente al guia, ché, se potuto

aveste saper tutto, mestier non era pastorir Maria.'

Disse o poeta. E é o nosso consolo.

De resto, somos todos iguaes perante a astronomia. Foi

ella quem nos concedeu direito de cidadania a nós, e ao

Universo.

BÚSSOLA DE INDUCÇAO DE TERRÁ — A AGULHA

DE LINDBERGH

Cremos de palpitante actualidade uma descripção com-

pleta dessa nova bússola, que, segundo as informações da im-
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prensa, foi o único apparelho de navegação que levou a bordo

do 
"Espirito 

de S. Luiz" o intrépido aviador americano

Charles Lindbergh.

A agulha magnética usada em terra é um instrumento

preciso; porém, quando se a installa em logar sujeito a vibra-

çôes e accelerações rapidas, além de estar collocada em espaço

muito reduzido, onde existem alguns centos de kilos de ferro,

suas indicações são de pouco valor.

Em um aeroplano, a agulha deve ser montada em frente

do piloto, de maneira que lhe seja fácil lel-a. Sem embargo,

em frente ao piloto está o motor, bem como fios carregados

de corrente e metralhadoras; e na parte posterior, ou debaixo

do assento, collocam-se centenas de kilos de bombas com

revestimento de aço.

Devido a essas massas metalicas, a agulha deve ser mon-

tada de tal modo que disponha de barras compensadores para

evitar que se desnivele, pois póde-se dar o caso de, devido á

tracção magnética de alguma massa metalica, a agulha apontar

para baixo. Um vez nivelada a agulha, é mister compensal-a,

ficando todavia sujeita a erros devidos á vibração, gyros e

oscillações do apparelho.

Ademais, a agulha magnética requer certo tempo para

assignalar a direcção exacta, depois de um gyro, em virtude

do periodo da agulha.

Pondo de parte essas difficuldades, a agulha magnética

daria bons resultados em vôos rectos e a uma altura constante,

si não fosse o facto de que a terra soffre alterações magne-

ticas, devido ás gigantescas massas de ferro que se occultam

em seu seio.

Si fosse possível collocar a agulha em logar onde as altera-

ções do campo magnético terrestre fossem minimas, obter-

se-iam os melhores resultados; porém, em taes condições, a

posição da agulha difficultaria a leitura do piloto. Alguns
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systemas cie leitura a distancia têm-se mostrado sem resultado

pratico.

Uma agulha magnética de leitura a distancia foi construi-

da por Carl Bamberg, na Allemanha, empregando cellulas de

selenio como meio de transmissão de indicações a distancia.

Sem embargo, as experiencias desse instrumento não têm

dado resultados satisfatórios. Fazendo esforços para obter

esses resultados na construcção de uma bússola de leitura a

distancia, o Departamento de Engenharia do Serviço Aereo

americano poz á disposição do Departamento de Modelos

fundos sufficientes para seu estudo e desenvolvimento.

Em Novembro de 1920, começou-se a estudar uma agulha

de inducção pelos Srs. Briggs e Hebl; e em 1921 era experi-

nientado o primeiro modelo satisfatório.

Como em qualquer trabalho em inicio, embora levando

em conta os adeantamentos alcançados, ainda ha muito que

fazer e aperfeiçoar de futuro.

Não obstante, os apparelhos construídos até esta data são

em todos os sentidos muito superiores á agulha magnética,

excepto em durabilidade.

Numa agulha magnética, uma barra imantada é collocada

sobre um pivot ou entre qualquer 
dispositivo, de maneira que

ella se ponha em posição parallela 
ás linhas de força magne-

tica da terra.

Em uma agulha de inducção, uma corrente é gerada por

meio de bobinas gyratorias, 
em um campo magnético, e a

direcção do campo é determinada a cada instante nas bobinas.

Presentemente, dous typos de agulhas de inducção foram

construídos — um de circuito simples, outro de duplo circuito,

^ía de circuito simples, uma armadura bobinada em forma de

tambor, equipada com um comutador semelhante aos usados
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em dynamos de corrente directa, gyra dentro de um campo
magnético.

Essa bobina estará collocada onde as perturbações magne-
ticas sejam mínimas, e é accionada em seu movimento de rota-
ção por meio de uma pequena hélice.

A corrente gerada é conduzida a um pequeno galvano-
metro posto em frente ao piloto. O comutador gyra-se de
maneira que haja contacto entre elle e uma bobina onde não se
gera corrente alguma, e pela posição imposta, a direcção das
linhas de força magnética da terra pôde ser determinada.

Essa posição, com referencia ao eixo longitudinal do
aéroplano, dá a direcção em que este se vae deslocando.

Na pratica, o comutador gyra por meio de uma alavanca
de controle, ao qual se connecta com auxilio de uma haste.
A alavanca de controle está marcada de tal fôrma que, quando
se a faz gyrar até que o galvanometro não indique deflexão
alguma, ella fique assignalando a direcção que leva o avião.

Si este vira á direita, uma corrente passa no galvanometro,
fazendo mover o seu ponteiro para a direita; emquanto, si o
aéroplano vira para a esquerda, a corrente inverte-se, fazendo
o ponteiro do galvanometro marcar a esquerda.

No typo de duplo circuito, dous jogos de escovas estácio-
uarias são usados a uma distancia de 90°. A corrente dos
quatro jogos de escovas é levada aos quatro extremos de uma
ponte de Wheatstone collocada no quadro em face do aviador.
Por meio duma alavanca gyratoria faz-se contacto com a
ponte, transmittindo a corrente de qualquer dos dous jogos de
escovas a um galvanometro. A alavanca gyra até que deixe
de passar corrente no galvanometro, e a direcção do aéroplano
póde-se ler directamente na agulha.

O gerador mantem-se pendularmente, de maneira que a
acção gyroscopica da armadura gyratoria tende a estabilisal-o,
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fazendo com que seu eixo permaneça vertical durante as oscil-

lações do aeroplano.

A agulha de inducção tem muitas vantagens sobre a agu-

lha magnética. E' mais exacta. Cinco graus é pouco mais ou

menos a precisão das agulhas magnéticas construídas até agora.

TJsando a agulha de inducção, obtem-se uma precisão de 1 1/2

graus, sem receio de erro.

Por outro lado, em muitos apparelhos é impossível mon-

tar uma agulha magnética que dê leituras embora approxi-

madas, não succedendo o mesmo á de inducção, que, como sua

leitura se faz a distancia, pôde ser collocada onde as pertur-

bações magnéticas locaes do aeroplano sejam nullas.

A agulha magnética é affectada consideravelmente por

vibrações e requer largo tempo para voltar a assignalar normal-

mente, emquanto a agulha de inducção assignala instanta-

neamente o curso que toma o avião.

Para conservar a direcção do apparelho, usando a agulha

de inducção, basta pôr a alavanca indicadora a zero. E' mais

fácil ler nella que na magnética.

A agulha de inducção póde-se agrupar com determinados

apparelhos registradores, e registra automaticamente o record

da marcha e a direcção seguida pelo avião.

Por meio de um mecanismo semelhante connectado á

agulha de inducção, estão se fazendo estudos para dirigir aero-

planos automaticamente, segundo uma derrota determinada. —

(Da Revista Acrca, do México).

Prodigiosa e fiel auxiliar do audacioso aviador americano

no seu isolamento nos ares! Outra qualquer companhia talvez

lhe houvesse perturbado a boa marcha da travessia magnética.

Emquanto a ti, maravilhosa agulha de inducção, não só corri-

gias essas perturbações como orientavas o nauta com uma cer-



350 REVISTA marítima brasileira

teza admirável. E's o verdadeiro, o tutelar "Espirito de São
Luiz"...

CALDEIRAS A VAPOR DE ALTA PRESSÃO, FOR-
JADAS SEM COSTURA

A opinião dos technicos de que uma pressão de trabalho
de vigor de mais de vinte atmospheras não offerece vantagens
foi refutada por experiências praticas.

Ha annos, pressões de 35 a 40 atmospheras applicam-se
não raras vezes, embora ainda não se tenha alcançado o limite
superior das pressões. Os ferro-carris allemães já funccionam
com uma locomotiva que trabalha com 60 atmospheras na cal-
deira, e está em construcção outra de 100 atmospheras.

Uma installação fixa de vapor para 225 atmospheras na
caldeira e 105 na turbina acha-se no salão de experiências de
uma grande empresa allemã, de modo a chegar-se ás mais ele-
vadas pressões possíveis. Todas as duvidas quanto á resisten-
cia dos materiaes de construcção têm sido desmentidas pela
pratica.

Na proporção das pressões, a espessura das chapas que
formam a caldeira tende a augmentar; porém, chapas de 40 a
50 mm. de espessura não se podem amoldar com a mesma
segurança que as de 15 a 20 mm.

Ademais, o vapor de 50-60 atmospheras tem uma tem-
peratura mais elevada (400-450° C), o que faz com que o ma-
terial perca um pouco da sua resistência. Por isso, chegou-se
a forjar corpos de caldeiras de uma só peça.

Como parte originaria dessa caldeira emprega-se um bloco
fundido de aço, que em primeiro logar se corta em seus extre-
mos e depois se perfura. Esta operação também pôde pro-
duzir-se por meio de um perfurador comprimido através do
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bloco incandescente. No mesmo estado incandescente, forja-se

eni seguida o bloco perfurado, numa prensa forjadora, até que

attinja as dimensões necessarias, interior e exteriormente.

Os fundos das caldeiras para pressões de 30 ou 40

atmospheras amoldam-se de maneira usual; para os de maio-

res pressões forjam-se do mesmo corpo, ou ainda, si se o pre-

fere, em fôrma semi-espherica, deixando apenas o agulheiro

de visita.

Depois de obter o tambor da caldeira a sua fôrma defi-

nitiva, aquece-se-o de novo para eliminar as tensões interiores.

T aes tambores fabricam-se já de 18m de comprimento, para

o que se necessitam blocos de 120 toneladas.

Dois ou mais desses tambores agrupam-se por grande

numero de tubos dagua, e as caldeiras dessa especie fornecem

quantidades de vapor tres ou quatro vezes maiores que as

caldeiras usuaes, com relação a um metro quadrado de super-

ficie. — 
(Da Alemania Ilustrada).

AERONAUTICA

DESAPPARECIDOS

Nutigesscr, Coli, Mouneyres, Saint-Roman, Pctit.

A 8 de Maio ultimo, ás 5 horas e 21 minutos, Nungesser

e Coli deixaram Bourget, em avião, rumo ao Atlântico, afim

de tentar a travessia a New-York sem escala.

Desde então, nunca mais se soube do destino dos in-

Lrepidos aviadores. A concepção desse 
"raid" 

provém de Nun-

gesser que, impressionado, no Salão de Aeronautica, pelas pos-

sibilidades e vantagens do hydro-avião, propoz, no inicio do
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corrente anno,a Pedro Levasseur a tentativa que no primeiro
devia effectuar sem companheiro.

A Nungesser juntou-se Francisco Coli, antigo capitão de
longo curso, aviador e chefe de esquadrilha durante a guerra,
e depois, companheiro de Roget e de Sadi Lecointe em di-
versas viagens importantes. Levasseur, após detido estudo,
resolveu pôr á disposição de Nungesser um hydroavião, que
se tornou propriedade do piloto, em seguida á "decollage",
o que dava a Nungesser toda a liberdade de acção.

A firma Lorraine offereceu os dois motores necessários
ás experiências e ao vôo. A equipagem ficava beneficiaria dos
prêmios e proventos directos que o suecesso elo "raid" tor-
nasse possiveis. A cpiestão preliminar monetária, porém, foi
posta de lado por Nungesser e Coli, chamando a si a casa
Levasseur a questão referente aos motores, isso independente
de qualquer apoio por parte do governo ou grupo ele capi-
talistas.

Ao lado de Levasseur, inspirador e animador ela technica
adoptada, o Sr. Farret, chefe da secção. de estudos, e o Sr.
Fréchat, director da firma Levasseur, tudo envidaram para que
o ousado emprehendimento fosse coroado de suecesso.

O hydroavião Levasseur typo 8 provém directamente do
'"triplo-local" adoptado pela marinha franceza, e constitue um
conjunto perfeitamente adaptável aos grandes "raids". O mo-
tor era um Lorraine 450»HP a reduetor, dois carburadores
Zenith, um simples para uma das linhas lateraes de cylindros,
o outro duplo para a linha central, e ainda outro para a lateral.
Velas Pousont. Radiadores Vincent André.

Os instrumentos de navegação comprehendiam: duas agu-
lhas Morei, construídas por Krauss; navigrapho "Le Prieur";
laximetro de alidade; sextante Gago Coutinho; chronometro
da marinha de guerra.
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Para levantar o vôo, o terreno fôra estudado por Nun-

gesser e Révoisin, este, chefe do aeroporto.

A partida foi marcada para 7 de Maio, ás 20 horas, de

accôrdo com as indicações favoraveis do Office National

Météorologique, que dava uma previsão de ventos do quadrante

léste nos dois terços do percurso, porém neve e nevoeiro nas

proximidades da Terra Nova. O director do O. N. M.

insistiu quanto ao caracter excepcionalmente favoravel da si-

tuação, considerada boa em conjuncto.

O avião foi carregado com 3.800 litros de essencia ben-

zelada e 90 litros de oleo. Cerca de 300 pessoas assistiram,

em Bourget, sobremodo commovidas, ao levantamento do vôo.

Ao elevar-se, em Bourget, o apparelho pesava 5. 030 kg.

por 60m-,5 de superficie. Alguns minutos após a partida, o

trem de aterragem cahiu proximo 
de Sarcelles, onde, não

obstante uma queda de 1001" e um resalto de 12 a 15m, foi en-

contrado em estado de notável conservação, com os pneus

intactos.

O avião, acompanhado de quatro outros apparelhos, alcan-

çou a costa da França proximo a Etrétat, ás 6 horas e 45 mi-

nutos, e desappareceu no mar a 300m de altura. A sua passa-

gem por sobre a Irlanda foi ainda constatada; depois... o

lugubre silencio da morte.

Outros desapparecidos: Mouneyres, Saint-Roman, Petit.

A 5 de Maio, um 
"Farman-Goliath", munido de dois

Lorraine 450 HP, deixava Saint-Louis do Senegal para a

America do Sul. A equipagem comprehendia Saint-Roman,

c.rganisador do emprehendimento, o capitão-tenente Mouneyres

e o mecânico Petit.

Após a partida, nenhuma noticia authentica foi recebida,

n não ser a mensagem da aT. S. F. transmittida pelos expe-

dicionários uma hora antes de deixarem o Senegal.
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O 
"Goliath" 

fez a primeira etapa, de Berre a Casablanca;

foi com fluctuadores que o avião se elevou em Berre, com

carga maxima prevista para a travessia.

Guando, em Casablanca, Saint-Roman dicidiu substituir

por jogos de rodas os fluctuadores, houve scisão entre os

tripulantes; foi officialmente declarado que o apparelho não

offerecia mais a necessaria segurança. Não obstante, o avião

partiu; Saint-Roman e Mouneyres levaram um joven mecânico

de aviação colonial, o Sr. Petit.

Os aviadores, ao deixar Saint-Louis, tinham nos tanques

5.000 litros de essencia, tendo mandado construir, naquella

cidade, reservatórios especiaes para mais 800 litros.

EXPEDIÇÃO AEREA SOBRE O CONTINENTE

ANTARCTICO

Ante a Sociedade Argentina de Estudos Geographicos, o

Sr. Antonio Pauly expoz um projecto de expedição aérea ás

regiões polares antarcticas.

O projecto consiste em seguir a rota proposta pelo Sr.

W. S. Bruce, que, mais tarde, foi adoptada por Shackleton,

Seguindo essa rota, atravessa-se o continente antarctico, do

mar de Weddell ao mar de Ross. No presente projecto ha pe-

qtiena variante qual a de estabelecer a base de partida na ilha

Wandel, proximo á costa occidental da Terra de Graham, isso

devido á sua altura elevada e do fácil accesso que ofíerece.

Na ilha se estabelecerá uma estação scientifica auxiliar.

Mediante uma exploração preliminar, serão fundadas bases

avançadas, já na costa, já no interior da terra de Graham, até

aos 70° de latitude sul, sendo ali depositada uma reserva de

combustível liquido.
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O trajecto aéreo terá nesse logar o seu ponto de partida.
Serão feitas aterrissagens durante o caminho, no intuito de
eifectuar observações scientificas. De accôrdo com o convênio
e com informações de baleieiros que atravessaram o mar de
Poss, espera-se poder estabelecer postos de aprovisionamento
no estreito de Mac Murdo.

A TRAVESSIA DO ATLÂNTICO — DOIS PROBLEMAS
DIFFERENTES

O grandioso e magistral vôo de Lindbergh, que emocionou
o mundo, será durante muito tempo assumpto de interesse e
tiiema para discussão.

Como se sabe, o aviador americano realisou o seu vôo
New-York- Paris logo após o doloroso desastre dos aviadores
francezes Nungesser e Coli, que tentaram fazer o percurso
Europa-Norte America.

Pelo simples enunciado dos dois problemas, parece que de-
veriam ter a mesma solução, tratando-se de um mesmo per-
curso, isto é, tanto se poderá ir da Europa á Norte America
como desta ao Velho Continente. Entretanto, praticamente,
ittendendo-se a causas varias, os dois problemas apresentam-
se distinctos e com difficuldades differentes. Mutatis mutandis
o que occorre na navegação marítima.

Discutindo, ou melhor, procurando elucidar esta contro-
versia, o illustre e conhecido escriptor Maurice Gerny publi-
cou em "Le Yacht" interessante artigo sob a epigraphe
"A travessia do Atlântico em avião", que vamos dar a conhe-
cer aos nossos leitores.

"O Sr. Orteig, o generoso doador do prêmio de 25.000
dollars para a travessia do Atlântico, contribuiu pelo seu
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gesto a entreter um qiti-pro-quo, que é de vantagem assignalar.

vinte e cinco mil dollars deviam ser pagos ao primeiro aviador

que effectuasse a travessia New-York-Paris ou Paris-New-

í ork; esse prêmio único, destinado a duas provas muito diffe-

i entes, parece mostrar que, de um modo geral, se consideram

<>.- dois percursos como semelhantes. Infelizmente isto na pra-
tica não é real, e o successo provável é tres ou quatro vezes

para New-York-Paris, antes de conseguir-se o êxito de Paris-

New-York; tudo será uma questão de organisação preliminar.

Independente dos difficeis problemas technicos de con-

strucção dos apparelhos. ha numerosas precauções a tomar sob

o ponto de vista da navegação, em particular para o percurso

Paris-New-York.

Longe de nós a idéa de querer diminuir, de qualquer ma-

neira, o mérito sem par do commandante Lindbergh que, ven-

cendo a primeira etapa desse bello torneio, arriscando sua vida,

prestou aos nossos caríssimos Nungesser e Coli a mais bella

homenagem que a America não podia prestar: igualmente

Pariz, fazendo a recepção que se conhece a L:ndl>srgh, que

teve a ventura de realisar o sonho no qual tantas energias

foram despendidas, fazendo palpitar tantos corações.

Mas, no entender do proprio heróe, o problema não é in-

teiramente o mesmo para o percurso Paris-New-York. Pôde

parecer paradoxal, a priori, sustentar que percorrer 6.000

i-ilometros num ou noutro sentido possa dar resultados diffe-

lentes, e, entretanto, este é o caso.

A maioria dos cyclones que se desenvolvem sobre o

oceano Atlântico norte descrevem uma trajectoria oéste-léste,

e a proporção dos cyclones que deslocados do largo vêm bater

sobro as costas de França e da Irlandia é de 85 %. O aviador

que vem de New-York poderá, pois, partir por tempo seguro

sobre as costas dos Estados Unidos e na região da Terra Nova

(meteorologia local para observações directas), e chegar ás
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costas da Islandia com muitas probabilidades de ser impellido

pelo vento, o que não pode incommodar muito o avião, qual-
tiuer 

que seja a sua intensidade.

Tomemos agora o problema inverso: Paris-New-York, e

supponhamos 
que se assignala, num momento qualquer, um

anti-cyclone na região, ao largo da Islandia. O avião, ou

liydroavião 
parte e monta a Islandia com tempo soberbo; elle,

então, se afasta pouco a pouco das regiões temperadas do

Ciulf Sircam; si o tempo se enfarrusca, ha 85 probabilidades

sobre 100 para uma tempestade cuja direcção será em sentido

contrario ao seu caminho, e terá de procurar o centro do

cyclone, ou tentar collocar-se na zona navegavel, favoravel á

sua navegação; sua velocidade diminuirá, sendo, portanto, ne-

cessario mais tempo para cobrir a distancia Islandia-Terra-

Nova, 
que para outro avião que fizesse no mesmo dia o ca-

ininho Terra-Nova-Islandia. Admitíamos que o avião alcança

Terra Nova depois de ter vencido o temporal; terá então

accentuadas 
probabilidades durante oito a dez mezes do anno

de encontrar densos nevoeiros e intenso frio, porquanto as

costas dos Estados Unidos são regadas por uma corrente fria

que desce do polo. Resultados para o avião: incerteza na

navegação, inconvenientes assignalados por Lindbergh no ponto

de vista da geada e do entorpecimento do avião, devido á

bruma. Parece, em uma palavra, que o mau tempo sobre a

Terra Nova seja a pedra de toque para os pilotos que vêm

de Paris e já trazem umas 30 horas de navegação aérea; sua

resistencir. 
physica estará forçosamente diminuída e seus nervos

esgotados para o resultado final. São, pois, surprehendidos

desagradavelmente pelo facto de não poderem materialmente

verificar sua posição na carta. Difficil problema de navegação

se apresenta nesse caso: achar sobre as regiões brumosas, mais

extensas que na França, um ponto, bastante grande como a

estatua da Liberdade, ou mesmo a cidade de New-York com

seus alterosos arranha-céos. Imaginemos a angustia de quem
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só tem a possibilidade de sete horas de vôo, e se acha justa-

mente a cerca sete horas do ponto collimado, mas de cuja

situação e direcção não está bem certo. Nada mais incommodo

para a navegação que o nevoeiro.

Mas, dir-se-á, si o nevoeiro e o mau tempo reinam 8 mezes

em um anno na Terra-Nova, os pilotos de Nevv-York-Paris

também foram attingidos; de accôrdo — mas que grande diffe-

íença entre os dois casos! O piloto vôa de New-York nas me-

lhores condições meteorologicas possíveis, decorrentes de obser-

vações directas da Terra Nova, de que está afastado seis horas

mais ou menos, e bem informado do tempo que reina sobre a

região; si ha nevoeiro, não escapará á incerteza da navegação;

mas seis horas antes elle teria marcado na carta seu ponto de

partida por um excellente ponto observado; tem, assim, todas

as probabilidades de que a sua navegação estimada seja mais

precisa que a de seu collega que venha da Europa, e através-

sará o oceano com a desvantagem de não ter feito um novo

ponto de partida, porém com a certeza de se achar em um

íaio de n milhas em torno de um ponto dado da Terra Nova.

K' quando se tornará patente mais uma vez a importancia da

T. S. F. para as travessias aéreas transatlanticas. E' mister

a creação de pharóes radiogonimetros, semelhantes aos pharóes

dos navios, e cujas emissões regulares e freqüentes poderão

caracterisar a cidade ou o ponto da costa onde se acharem.

Assim, a cidade de Nova York (estatua da Liberdade) poderia,

por exemplo, emittir uma vez por minuto a letra a duas vezes

seguidas sobre uma onda de convenção que seria inscripta no

livro dos pharóes aéreos. Os pharóes luminosos apresentam

este grave defe:to, a nosso ver, de serem inúteis em tempo de

bruma; isto justamente quando delles mais precisa o nave-

ganíe!

A tudo isso póde-se oppôr o brilhante êxito de Lindbergb,

sem T. S. F., e desprovido de outros meios seguros de nave-

gação; mas isso não impede que a solução para o futuro da
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navegação aérea acima dos mares seja a radiogonometria. que

será 
para os hydroaviões ao largo o que é a dupla reiteração

sobre a carta e sobre a terra para os aviões que navegam

muito tempo por cima de terras desconhecidas.

Em resumo, aviadores já fatigados attingem uma região

onde o mau tempo, o frio e a bruma são mais freqüentes que

nas costas da Islandia e da França, e ficam atrazados por causa

dos ventos contrários; devido á bruma, não sabem onde se

acham, não vêm terra: guiam-se por seu instincto, e sua bússola

não lhes inspira mais confiança. Que fazer para salval-os e

permittir-lhes o êxito e vencer a difficuldade? Um bom

ponto observado. Como poderão obtel-o? Pela radiogono-

nietria. A falta do T. S. F. evidentemente não impedirá um

hábil 
piloto francez de nervos de aço de concluir o 

"raid"

I'aris-Nova-York, si tiver a sorte de não encontrar nevoeiros

por sobre as costas americanas; mas como, partindo de Paris,

terá a certeza de não encontral-os ? E' preciso ter conhecimento

da angustiosa incerteza dos capitães nos passadiços dos navios,

perdidos no meio da bruma, para se compréhender o problema

e resolver.

Encarando o "problema dessa maneira, vê-se que o êxito

da travessia não só depende do constructor do avião, do piloto,

nem mesmo do serviço meteorologico (não se pôde prever o

tempo que reinará ao longo de uma curva de 6.000 kilometros,

dos quaes 3.000 escapam á observação directa) : elle exige

uma organisação precisa da navegação pela T. S. F. entre

os Estados Unidos e a França. O successo pôde obter-se sem

essa organisação, mas, realisando-se,ter-se-á um importante

trunfo na mão para ganhar a partida". 
— De 

"Le 
Yacht").

O DIREITO NOS DOMÍNIOS DE ÍCARO

O extraordinário desenvolvimento, sempre crescente da

aviação, militar ou civil, revelou ao mundo a excellencia deste
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moderno e maravilhoso meio de transporte, cuja applicação

pratica tem provocado o advento de normas e formulas júri-
dicas especiaes que, certamente, abrirão um novo e vasto campo
aos estudos e pesquisas dos jurisconsttltos contemporâneos.

Forçosamente surgiu como conseqüência o Direito Inter-
nacional aéreo, á semelhança do Internacional Marítimo, que
codificou as relações dos Estados soberanos em todos os mares
e oceanos.

O Dr. Gustavo Espinosa Mireles, illustre advogado mexi-
cano, foi um dos primeiros juristas que trataram desse palp:-
tante assumpto, escrevendo um conciso, mas substancial ar-
tigo, publicado na "Revista Aérea", do México.

Diz o provecto professor de Direito Internacional:
"Em congressos internacionaes, nos parlamentos e cathe-

oras, já se iniciaram os lineamentos dos novíssimos estatutos
fixando pontos cardeaes de direito civil commercial. adminis-
tratico e internacional sobre navegação aérea.

Na conferência de Buenos Aires em 1922 foram sanecio-
nadas algumas disposições de jurisdicção civil e penal am-
pliando as preliminares adoptadas durante a Conferência de
Stokohr.o e a Conferência de Haya. effectuada em 1921; a
ampliação projectada comprehendia, também, o regulamento
da guerra aérea.

Em Outubro de 1925, reunia-se em Paris a primeira Con-
ferencia de Direito Privado Af.reo, ao mesmo tempo que se
rcalisava em Buenos Aires o terceiro Congresso Internacional
de Navegação Aérea, na qual ficou bem comprehendida a ne-
cessidade de se formular uma regulamentação internacional
sobre responsabilidades dos transportes aéreos.

A attenção geral da Conferência de Paris encaminhou-se
para fixar a responsabilidade de transportes pelo ar e estabe-
lecer princípios de uma applicação uniforme, afim de resolver
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ss sérias difficuldades que as diversas legislações nacionaes

Poderiam crear nesta matéria.

A Suissa tinha lançado uma regulamentação em princípios

de 1920 fe a Inglaterra formulava nesse mesmo anno o seu

Regulamento de Navegação Aérea (Aero Navigation Act); a

Allemanha elaborou uma lei especial em 1922; a Italia em

Agosto de 1923; a França em Maio de 1924; o Brasil em

1925 e finalmente os Estados Unidos em 1926.

A intensificação dos serviços aéreos e a complexidade

das relações que crearam, terminaram por despertar poderosa-

mente a attenção de abalisados juristas, surgindo, então, uma

vasta literatura jurídica que, dia a dia, recebe novos e valiosos

elementos 
para a estructura e aperfeiçoamento' desta modali-

cade nova e particular do Direito. Delayer funda em Paris a

Comitê 
Jurídico Internacional de Aviação, com a collabora-

Ção de Hamburg, Painlevé e Jullot; Giannini e Pappafava na

Itália; Silva Costa no Brasil, são os animosos iniciadores deste

movimento da nobilitante empresa.

Por ultimo Louis losserand em seu recente 
"Tratado 

sobre

transportes", inclusive a navegação aérea, concede-lhe carta

definitiva de naturalisação entre os demais meios de trans-

porte.

Examina em todos os seus aspectos jurídicos a Navega-

ção Aérea e estabelece um critério claro sobre as innovações

que nesta matéria ella exige. Apresenta, com linguagem im-

perativa, a necessidade de vincular estreitamente as realidades

e os princípios, e censura, de certo modo, a legislação franceza

por falta de clareza, decisão e opportunidade.

O nascente Direito Aéreo comprehende os agudos pro-

biemas de jurisdicções, extraterritorialidade, responsabilidade,

liberdade de circulação, etc., assumptos, todos, que apresentam

novos aspectos, dado o caracter internacional que offerece a

Navegação Aérea, cujo dominio, inegualado, perde-se na limi-
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tação do espaço. Seu gigantesco e magnifico impulso de senho-

110, abatendo todas as fronteiras e lançando-se com segura

audacia sobre os mais dilatados horizontes, constituiu já um

definido repositorio de normas adequadas que pautam e regem

seu vasto império.

Sente-se, já, a necessidade da adopção de um Codigo

Internacional do Ar.

Impulsionado por esta tendencia, acaba de convocar-se

em Washington uma Conferencia Internacional de Aviação

que tem como programma themas technicos e pontos jurídicos.

Estes últimos apresentam, neste caso, particular transcen-

dencia.

O México concorre. Oxalá sua representação não deixe

no olvido a antiga legenda ovidiana e cuide discretamente de

não se approximar demasiado nem de Orion nem do Sol".

S. DE S.
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A Marinha Mercante no Brasil —

Oscar Barbosa Lima, Capitão-Tenente.

O Capitão-Tenente Oscar Barbosa Lima, que emprega a

sua actividade na Marinha Mercante, sendo um dos mais com-

petentes e reputados eommandantes do Lloyd Brasileiro, tez

no Club da Marinha Mercante uma interessante conferência,

que publicou depois, em folheto, que recebemos e muito

agradecemos.

O illustre official encarou o problema da Marinha Mer-

cante Nacional, sob os seus variados aspectos, demonstrando

conhecimento completo do importante assumpto.

Nenhum melhor elogio se poderia fazer a esse trabalho do

Commandante Barbosa Lima que a expressiva carta que lhe

dirigiu o Sr. Ministro da Viação Dr. Victor Konder, a qual,

com satisfação, transcrevemos, em seguida:

Rio de Janeiro, 11 de Julho de 1927.

Prezado amigo Capitão-1 enente Oscar Barbosa Lima.

Foi com grande prazer que li a sua substanciosa conte-

rencia sobre a marinha mercante no Brasil, a qual merecia, de

facto, ser conservada em opusculo duradouro.

As idéas contidas cm seu trabalho sao fiel reflexo da sua

cultura no assumpto e de um desejo, muito patriotico, de servir

a mentalidade nova do Brasil, no objectivo, que a anima, de
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ferir directamente os problemas sociaes e technicos da nossa
organização armada.

Transmitto-lhe os meus agraelecimentos pela satisfação
que tive ao percorrer ás linhas da sua proveitosa palestra c
renovo-lhe os protestos de minha amistosa consideração. —

Victor Kondcr.

*
* *

Abertura da Barra do Rio Grande
do Sul — Almirante José Carlos dc Car-
valho.

Do illustre Sr. Almirante José Carlos de Carvalho, re-
cebemos um exemplar do livro — Abertura da Barra do Rio
Grande do Sul, em que colleccionou vários artigos de sua au-
toria, publicados na revista "Brasil Ferro Carril", e impor-
tante.. documentos, ainda inéditos, demonstrativos dos serviços
que prestou ás obras do referido porto.

Escripto em linguagem simples, mas de estylo correcto, o
novo livro do operoso Almirante José Carlos de Carvalho,
constitue um valioso subsidio histórico de muito interesse.

*
* *

Grenfell na Historia do Pará —
Palma Muniz — Separata dos Annaes da
Bibliotheca e Archivo Publico do Pará.

Muito louvável, por importante subsidio para a nossa
chronica naval, foi a iniciativa do Sr. Palma Muniz, publi-
canelo em valiosa monographia o quanto se refere á acção do
Almirante Pascoe Grenfell nas campanhas que suecederam á
Independência, e tiveram por scenario os mares paraenses.
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E' um formoso e bem documentado estudo sobre esse glo-

noso nauta inglez que tanto mourejou ao serviço das nossas

armas, e com tanta galhardia se portou que não lhe faltam

os louvores da Historia, firmando-se o seu nome impereci-

velmente na gratidão dos posteros.

*

* *

Diário da navegação de Pero Lopes

de Souza, abundantemente commentado

pelo Capitão de Corveta Eugênio de

Coiitro.

Temos sob mão este importante trabalho. Como é nosso

intento fazer-lhe lata e justa apreciação, adiamos esse prazer

para o proximo numero.
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Escola Naval — No dia 2 do corrente mez assumiu o

cargo de Director da Escola Naval, o Sr. Vice-Almirante

Francisco de Mattos, nomeado em substituição do Sr. Contra-

Almirante 
José Isaias de Noronha, que passou a exercer as

funcções de Commandante em Chefe da Esquadra.

Ao passar as funcções que vinha exercendo ao seu sub-

st'tuto, o Sr. Contra-Almirante José Isaias de Noronha usou

da 
palavra para apresentar aos corpos docente e discente da

Escola o seu novo director, para quem teve palavras de elogio,

realçando o valor do official general que ia passar a dirigir

aquelle estabelecimento naval de ensino.

O Sr. Vice-Almirante Francisco de Mattos agradeceu,

primeiramente, a presença dos que alli se encontravam, lentes,

professores, funccionarios e alumnos, dizendo que da parte de

todos contava, com a melhor coadjuvação afim de que a sua

administração fosse uma exacta continuação da que lhe ante-

cedera.

Depois, de trocados os cumprimentos da pragmatica, o Sr.

Vice-Almirante Francisco de Mattos, dirigio-se ao Ministério

da Maririha para apresentar-se ao Sr. Ministro e outras autori-

dades da Armada.

O novo Director da Escola Naval fez publicar a seguinte

Ordem do Dia:
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"Por 
Decreto de 21 de Julho fui nomeado Director da

Escola Naval.

Pela segunda vez venho exercer este cargo por demais

delicado, porque é daqui que vão sahir os futuros officiaes

para a nossa Marinha de Guerra.

Os bons princípios facilitarão e determinarão os bons fins;

assim, pois, para que tenhamos bons officiaes é preciso que

quando alumnos, elles sejam bem orientados, que se habituem

ao espirito de disciplina e á observancia do dever.

E' necessário que os alumnos tenham enthusiasmo pela

carreira, que não se restrinjam aos estudos e resoluções de pro-

blemas, mas que sejam também crentes, porque na vida, que é

uma luta, a crença é uma victoria.

Venho disposto a embrandecer a autoridade com o affecto

e v temperar a gravidade com a delicadeza, porque entendo

cir.e as exigencias da disciplina não excluem os sentimentos de

cortezia.

Será o meu maior objectivo a applicação da justiça, porque

sem justiça não haverá incentivo.

A justiça é a coroa do mérito e o mérito é a essencia do

esforço e do trabalho.

Vos recommendando que sejaes disciplinados, quero

dizer-vos que deveis pautar os vossos actos nas leis e regula-

mentos que nos regem, mas não que, a pretexto de disciplina,

sejaes subservientes.

O militar é digno, é nobre, usando e praticando a disci-

plina, mas nunca deve aviltar-se nem macular a sua dignidade,

porque, quem não sabe defender a dignidade própria não saberá

defender a dignidade da Patria, que é a entidade subjectiva a

t|uem devemos o maior dos amores".

Na mesma data tomou posse do cargo de Assistente do

Director da Escola o Capitão de Corveta Alfredo Pereira da

Motta.
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Assumiu, também, as funcções de Ajudante do Corpo de

Alumnos, o Capitão-Tenente Bénjamin de Almeida Sodré.

*

* *

Escola naval de guerra — Assumiu o cargo de Director

da Escola Naval de Guerra, no dia 11 do corrente o Sr. Vice-

Almirante Augusto Carlos de Souza e Silva, em substituição

do Sr. Vice-Almirante Antonio J. de Oliveira Sampaio, que

vai tomar parte na commissão mixta de Requisições de guerra.

A cerimonia da posse do novo Director realisou-se na pre-

sença de todo o corpo docente e officiaes alumnos.

*

* *

Com mando da Esquadra — No dia 3 do corrente mez

assumiu o cargo de Commandante em Chefe do Esquadra o

Sr. Contra-AImirante José Isaias de Noronha, que içou o seu

pavilhão a bordo do couraçado 
"Minas 

Geraes", tendo-lhe

sido 
passado esse commando pelo Sr. Contra-AImirante

Arthur Thompson.

Ao ter inicio a posse, o Capitão-Tenente Raul Gonçalves

de Souza leu o Decreto que exonerava este ultimo Almirante

e, em seguida, a Ordem do Dia do Almirante Arthur Thorn-

pson, entregando o Commando da Esquadra, ao seu successor.

O Almirante Thompson, usou da palavra, nesse sentido, apre-

sentando toda a officialidade da esquadra ao seu substituto

legal, e pedindo que seja dispensada ao novo Chefe da Es-

quadra, a mesma coadjuvação que lhe prestaram durante todo

o tempo da sua çhefia naquelle alto commando.

Em seguida, o Capitão-Tenente Talma Freire de Carvalho,

leu o Decreto nomeando o Contra-AImirante José Isaias de

Noronha, para Commandante em Chefe da Esquadra e, a

seguir, a Ordem do Dia do novo Commandante da Esquadra.
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O Almirante José Isaias de Noronha pronunciou algumas

palavras, para salientar a brilhante acção de seu antecessor

no Commando da Esquadra, e disse mais, que contava com a

mesma lealdade, dedicação e operosidade da parte de todos os

seus commandados, desde os mais graduados aos mais

humildes.

Em seguida, foram dadas as salvas do estylo pelo encou-

raçado 
"Minas 

Geraes", ás quaes acompanhou o cruzador

trancez 
"Lamotte-Picquet", 

então em nosso porto. Logo

após, toda a guarnição do 
"Minas 

Geraes" desfilou em con-

tinencia ao seu novo chefe.

O Estado Maior do novo Commandante da Esquadra

ficou constituído pelos seguintes officiaes:

Chefe, Capitão de Mar e Guerra Gitahy de Alencastro;

Assistente, Capitão-Tenente Talma Pereira de Carvalho;

1.° Ajudante de Ordem, Capitão-Tenente Carlos Frederico

de Noronha Filho; 2." Ajudante de Ordens, Waldemar Fi-

gueiredo Costa; Official de Tiro, Capitão de Corveta Sylvio

de Noronha; Official de Communicações, Capitão de Corveta

Theobaldo Pereira, e Official de Fazenda, Capitão de Fra-

gata João Monteiro da Cruz.

*

? *

BOIAS E PHARÓES

O Sr. Ministro da Marinha mandou contractar o me-

canico francez Desiré Potart para servir na Directoria de Na-

vegação, como technico de pharóes.

— Foi restabelecida a luz do pharól de Aracaty, situado

no pontal de sotavento da barra do rio Jaguaribe, 
no Estado

do Ceará.
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Foi restabelecida a luz do pharól automático na ponta
da Rocha Grande, em Porto Seguro, no Estado da Bahia.

Coordenadas:

Lat. 16" 25' 00" $._
Long. 39" 04' 06" W. Gw.

—¦ Está apagada a luz do posto automático, systema AGA,
situado no morro de Pernambuco, em Ilhéos, no Estado da
Bahia.

Coordenadas:

Lat. 14" 48' ?>3";
Long. 48" 158" 35" W. Gw.

Inaugurou-se no Molhe Norte, á entrada do porto de
Recife, um posto de luz automática, do systema AGA, exhi-
bindo luz encarnada, com os seguintes característicos:

Segundos
Lampejo encarnado  1,0
Euclypse  5,0
Periodo  6,0

Este novo pharól passa a oecupar o n. 65 da Lista de
Pharóes.

Foi apagada a luz do pharól automático, situado no
morro das Conchas, na ilha do Mel, á entrada do porto, no
Estado do Paraná.

Novo aviso, communicará o restabelecimento da luz
-aquelle pharól.

Coordenadas:

Lat. 25° 23' 40" S.;
Long. 48° 18' 35" W. Gw.
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— Tendo resolvido a Directoria de Navegação restabelecer
o poste automático do systema AGA, cpie se acha montado
na Ponta da Figueira, no Estado de Santa Catharina, pro-
videnciou nesse sentido, tendo sido a luz do referido poste
restabelecida a 21 do mez passado, continuando a exhibir seus
prúnitivos característicos.

Coordenadas:

Lat. 26" 11' 54" S.
Long. 39° 01' 20" W

Foi restabelecida a luz do poste automático, systema
AGA, situado no morro de Pernambuco, em Ilhéos, no Estado
da Bahia.

Coordenadas:

Lat. 14» 48' 33" S.;
Long. 39° 01' 20" W. Gw.

Inaugurou-se uma boia de luz ao norte do banco de
Santo Antônio, no Estado da Bahia, cujos característicos são:

Relâmpago  5,3
Eclypse  2,7

Periodo  3,30
Côr — Preta.

Coordenadas:

Lat. 13" 01' 25";
Long. 38° 31' 30" W. Gw.
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— Foi recollocada em seu respectivo logar e está funccio-

nando, a boia de luz ao sul do banco de Santo Antonio, no

Estado da Bahia.

Coordenadas:

Lat. 13° 05'22" S.;

Long. 38° 31' 20" W. Gw.

*

* *

MARINHAS ESTRANGEIRAS

ALLEMANHA

Substituição de Couraçados — E' pensaménto do Al-

niirantado allemão substituir os seus mais antigos couraçados,

ciue datam de 1903 e 1906, por unidades de um novo typo, de

10.000 toneladas padrão, mas de 12.000 á 13.000, na realidade.

Estes novos couraçados terão uma velocidade reduzida e

um 
pequeno raio de acção; a propulsão será por motores

Diesel.

O armamento muito poderoso constará de oito canhões

de 406 m/m. Em synthese, estes navios serão verdadeiros

monitores.

*

* *

Novo cruzador — Foi lançado no Arsenal de Wilhel-

mshaven o cruzador 
"Koenigsberg", do typo 

"Emden", 
aper-

feiçoado.

Deslocamento 6.000 tons.; armamento principal nove

canhões de 15 c/m, dispostos em torres tríplices, uma avante

p duas á ré; quatro canliões anti-aéreos.
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ESTADOS UNIDOS

Aereoportos fluctuantes — O governo americano
animado pelo resultado das grandes travessias, realisadas por
Lindbergh, Chamberlain e Byrd, emprehenderá brevemente,
experiências no Atlântico para verificar a possibilidade effi-
ciente dos aerodromos fluctuantes.

Essas experiências serão feitas com a cooperação dos en-
genheiros das fabricas Dupont, que estão promptos a montar
aeroportos no meio do oceano dentro de dois mezes, já ha-
vendo um em construcção ha três annos, medindo 400 pés
quadrados.

Se as experiências forem coroadas de êxito, prediz-se que
o governo mandará construir outro de 1.200 pés de compri-
mento por 800 de largura.

O aerodromo Dupont certamente será rebocado para o
mar a umas quinhentas milhas da costa, por caça-minas da
marinha e ficará em prova pelo periodo de um semestre.
O fluctuador terá noventa pés abaixo da superfície e oito acima.

Se os resultados forem favoráveis, como se espera, será
apressado o estabelecimento de linhas aéreas regulares.

Diz-se, também, que o presidente Coolidge, provavelmente
promoverá um entendimento com outras nações para a exe-
cução das propostas destinadas ao estabelecimento de aero-
dromos fluetuanes no meio dos oceanos, os quaes serão equi-
pados com poderosos pharóes e apparelhos de radio destinados
a guiar e prestar assistência aos aviadores transoceanicos.

Affirma-se mais que o presidente Cooligde acredita fir-
memente que os recentes vôos provaram a viabilidade das
vipgens commerciaes transoceanicas, não só para a Europa
como para o Haway, e julga que já foi accumulado um enorme
conhecimento scientifico capaz de apressar o estabelecimento
cie linhas aéreas transpacificas.
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HESPANHA

Lançamento de um grande transatlantico — Foi

lançado ao mar, em Cadiz, o transatlantico 
"Magallanes",

construído 
pela Sociedade Hespanhola de Construcções Navaes

para a Companhia Transatlantica.

O acto, que se revestiu de grande brilhantismo teve a hon-

rosa assistência do rei e rainha, principes, e presidente do Con-

selho de Ministros, General Primo de Rivera, Ministro da

Marinha e personagens de alta collocação administractiva e

política.

As características desta nova unidade, que será entregue,

provavelmente, ao trafego marítimo para á America do Sul

são* os seguintes:

O comprimento, entre perpendiculares, 140,20 metros;

boca, 17,07 mets.; pontal, 12,19 mts.; calado máximo, 7.315

nits., deslocamento, carregado, 13.000 toneladas.

O navio satisfaz todas as disposições do convênio inter-

nacional 
para segurança das vidas no mar, inclusive as que

se referem ás accommodações de immigrantes. Suas machinas

são de turbinas Parsons, de 6.750 H.P., accionando duas

helices de 125 rotações por minuto. Tem cinco caldeiras cylin-

dricas, que podem queimar carvão ou usar combustível

liquido.

*

? *

FRANÇA

Novo destroyer — Foi lançado ao mar o novo torpedeiro

de esquadra 
"LAdroit", 

que com este nome relembra a famosa

corveta commandada por Jean Bart.
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O 
"L'Adroit" 

é um dos seis torpedeiros de esquadra in-

cluidos na lei de 12 de Abril de 1924. Tem 1.475 toneladas

de deslocamento, 107 metros de comprimento, 9,8 de boca e

3,66 de calado e velocidade prevista de 33 milhas. Seu arma-

mento constará de canhões de 140 e 76 m/m e seis tubos para

lançar torpedos.

. >
*

. * *

Novo submergivel — Foi lançado ao mar em Cherburgo

o novo submergivel 
"Caiman", 

pertencente á série de nove,

typo 
"Requin", 

do programma naval de 1922, tendo começado,

entretanto, a sua construcção em Junho de 1925.

Suas principaes características são: deslocamento, 1.130

toneladas fluctuando e 1.450 mergulhado; dois motores

Diesel, typo Sulzer de 1.450 H. P. para uma velocidade de

16 milhas; para propulsão electrica em immersão, baterias

typo D de 1.800 H.P. e 10 milhas de velocidade; raio de

acção, 7.000 milhas, a 9 milhas de marcha á superfície e

105 milhas, a 5 milhas, quando submerso; armamento, um

canhão de 100 m/m e dez tubos para lançamento de torpedos

sendo seis á prôa e quatro á pôpa, podendo conduzir 32 torpedos.

*

* *

Cruzador 
"Suffren" — Foi lançado ao mar, em Brest,

o novo cruzador ligeiro 
"Suffren", 

ultimo dos tres, de 10.000

toneladas, em construcção.

Os outros dois são o 
"Duquesne" 

e o 
"Tourville", 

com

pouca clifferença um dos outros.

As características principaes são as seguintes: desloca-

mento, 10.000 toneladas; comprimento, 185 metros; boca, 20

metros; calado, 6,30 metros.
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O armamento compôr-se-á de oito canhões de 203 m/m

em quatro torres axiaes, duas avante e duas a ré; oito canhões

de 75 m/m e oito de 37 anti-aereos, e seis tubos para lançar

torpedos.

Diz-se que o 
"Suffren" 

terá dois. ou tres hydroaviõès,

que serão lançados por catapultas.

A força das machinas se eleva a 120.000 H.P. pafâ 33

milhas de velocidade. As turbinas motoras ficam dispostas em

tres grupos e as caldeiras, em numero de oito, poderão quei-

mar carvão ou petroleo; serão tres as helices propulsoras e

o raio de acção, com a marcha de 15 milhas será 5.000 milhas

e de 700 com a velocidade maxima. A tripulação constará de

575 marinheiros e foguistas e 30 ôfficiaes.

O custo total do navio, inclusive armamento e apparelhos

auxiliares, é de 142 milhões de francos.

O nome 
"Suffren" 

dado agora á nova unidade significa

a continuidade de uma homenagem tradicional da marinha

íranceza á memória do Almirante André Suffren, uma das

suas maiores glorias navaes.

O Almirante Suffren entrou para o serviço da Armada

110 anno de 1744, aos 14 annos de idade; combateu em todas

as campanhas navaes travadas nos reinados de Luiz XV e

Luiz XVI e por occasião da guerra da França com a America

foi enviado com onze navios ao oceano Indico, mantendo-se

no mar longo tempo, sem bases para aprovisionamento e sem

receber instrucções, alcançando seis victorias contra os inglezes,

deixando arruinado o commercío britannico no golfo de

Bengala. ,

*

* *

Divisão naval do Almirante Pieot — Chegou ao porto

desta capital, no dia 20 de Julho, uma divisão naval composta do

cruzador couraçado 
"Lamotte 

Picquet" e do contra-torpedeiro

"Taguar", 
sob o commando do Sr. Contra-Almirante Pirot.
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E a segunda visita de vasos de guerra francezes á Ame-

rica do Sul, depois da grande guerra de 1914-1918, tendo sido

a primeira feita por occasião da viagem do General Mangin,

a bordo do Edgar Quinet". Esta segunda, como a primeira,
( uma visita de cordialidade, em que o Governo francez envia

os seus bravos marinheiros para nos trazerem, com a sua

presença em aguas sul-americanas, a expressão da sua sym-

pathia pelos paizes latinos deste continente, certo como está

do grande affecto que consagramos á França.

Os dois navios de guerra francezes são duas unidades

modernas de construcção recente.

O cruzador 
"Lamotte-Picquet" 

é igual ao 
"Duguay-

Trouin", tendo sido incorporado ao serviço da Armada fran-

ceza em 1925, depois de ultimada sua construcção nos estaleiros

de Saint Nazaire (Penhoet), em Lorient.

Desloca 7.881 toneladas e mede 150 metros de compri-

mento por 20 de largura, sendo seu calado de 17 3/4 pés.

As machinas, da força de 100.000 H. P., accionam

quatro helices, dando ao navio a marcha de 34,5 milhas por

hora. Têm quatro turbinas Pearson e oito caldeiras Guizot,

dispondo de tanques para 500 toneladas de petroleo, qtianti-

dade que pôde ser elevada ao dobro, em caso de necessidade.

O armamento consta de 8 canhões de 15 cent., 4 de 8 cent.

e 12 tubos para o lançamento de torpedos. Dispõe também de

apparelhos para lançar aviões. Tem um raio de acção de 880

milhas navegando a 34 nós por hora; e de 4.500 tons. com a

marcha de 15 milhas.

O 
"Jaguar" 

pertence a uma flotilha ultimamente incor-

porada á Esquadra. Tem 100 metros de comprimento por 13

de boca, calando 14 3/4 pés. Desloca 2.362 toneladas, e suas

machinas, desenvolvendo uma força de 50.000 cavallos, dão ao

navio a marcha de 35,5 milhas por hora.
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O armamento consta de 5 canhões de pequeno calibre e

de 6 tubos para lançamento de torpedos.

Entre as muitas demonstrações de apreço e de carinho

cie que foram alvo os distinctos officiaes francezes, destacou-

se o banquete, offerecido pelo Sr. Contra-Almirante Pinto da

l uz, Ministro da Marinha, no salão nobre do Club Naval, no

dia 31 de Julho, ao qual compareceram as altas autoridades

navaes, o Sr. embaixador Alexandre Conty e o Sr. General

Coffée, chefe da missão militar.

Ao champagne o Sr. Ministro da Marinha fez, em fran-

cez, uma saudação á marinha franceza, offerecendo o banquete

ao Sr. Almirante Pirot e aos demais officiaes da Divisão

Naval sob seu commando.

Em breves palavras, mas repassadas de carinhoso affecto,

o Sr. Ministro poz em evidencia a velha e tradicional amizade

que liga o Brasil á França.

Em seguida o Sr. embaixador da França, Dr. Alexandre

Conty, agradeceu commovido as manifestações de amizade e

de apreço dispensadas aos seus compatriotas que fazem parte

da Divisão Naval e por conseguinte á França, salientando, ao

mesmo tempo, que, cada vez, são mais fortes os laços de

amizade que ligam a França ao Brasil.

O Sr. Contra-Almirante Pirot também agradeceu as

homenagens tão significativas que lhe foram prestadas no Brasil,

bem como aos officiaes do 
"Lamotte 

Picquet e do Jaguar ,

na sua passagem pelos portos do norte do Brasil e durante a

sua estadia em nosso porto.

Tomaram parte no banquete os Srs. : Almirantes José

Maria Penido, Oliveira Sampaio, Fonseca Rodrigues, Octavio

Jardim, Isaias de Noronha, Carlos Frederico de Noronha e

Álvaro Nunes de Carvalho, todos chefes de Departamentos da

Armada; General Coffée, chefe da missão militar franceza;

Almirante Mac Cully, chefe da missão naval americana; em-
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baixador Alexandre Conty, Dr. Coriolano Góes, chefe de

policia; General Sezefredo Passos, Ministro da Guerra; Alrni-

nintes Machado da Silva e Pinto de Vasconcelos; Capitães

do Mar e Guerra Amphiloquio Reis, Adalberto Nunes e E.

Jiiaga; Coronel Zelong, Coronel O. Silveira; Commandantes

Ribeiro Júnior, Salustiano Lessa, Pereira das Neves, Luiz F.

Pinto da Luz, Luiz Barata, Armando Pinna, Thiers Fleming,

Guimarães Roxo, A. Gomensoro, Alfredo Andrade Dodsworth,

M. Romiller, Raul Tavares, Luet Lafetifias, F. Azambuja,

C. Pujol, M. de Barros, Aarão Reis, Lent Morwan, E. Payer,

Xavier da Costa, A. Tellemont Brigs, José Felix, O. Machado,

Rient jannet, Alves de Souza, Luiz Neves, Durand Lient, An-

drien, J. Caminha, Picard, secretario do prefeito, Baron Mari-

court e Capitão de Mar e Guerra Amancio dos Santos.

O Sr. Dr. Washington Luis, Presidente da Republica, re-

cebeu, no Palacio do Cattete, em audiência, o Sr. Alexandre

Conty, Embaixador da França, acompanhado do Sr. Aarão

Jacques de Maricourt, Secretario da Embaixada, para o fim

especial de apresentar a S. Ex. o Sr-. Contra-Almirante Pirot,

Commandante da Divisão Naval Franceza.

O Almirante francez fez-se acompanhar dos Srs. Capitães

de Fragata E. Jua e Ruffi de Ponteves, commandantes respe-

ctivamente do cruzador 
"Lamotte 

Picquet" e contra-torpedeiro
"Jaguar", 

Tenente Maurício Jannet, ajudante de ordens e do

officíal da nossa Marinha, ás ordens, Commandante Andrade

Dodsworth.

Recebido 110 Palacio do Governo pelos Srs. Drs. Ferreira

Braga, official do gabinete da presidência e Capitão-Tenente

Braz Yelloso, do Estado Maior do Chefe da Nação, foram os

visitantes conduzidos á sala dos despachos, onde o presidente

da Republica se encontrava em companhia dos demais mem-

bros e do seu Gabinete e Estado Maior.

Após as formalidades de estvlo, e de ter o Dr. Washington

Luis recebido os cumprimentos dos officiaes francezes, o Sr.
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Embaixador Conty e o Sr. Almirante Pirot, deram conheci-

tnento á »S. Ex. de que seriia levado a effeito no navio da divi-

são uma recepção em honra ao chefe do governo brasileiro.

O Sr. Dr. Washington Luis accedeu, agradecendo, tendo

palavras de carinho e louvor, para os officiaes que o visitaram.

Correspondendo ao honroso convite, o Sr. Presidente da

Republica visitou o navio capitanea da Divisão Naval Franceza,

Cruzador 
"Lamotte 

Picquet", onde foi recebido pelo Sr. Em-

baixador Francez, pelo Almirante Pirot e Commandante Jua

e officiaes do mesmo navio.

Achavam-se também a bordo convidados para a recepção,

membros do Corpo Diplomático, dentre os quaes viam-se os

Embaixadores da Inglaterra, da Bélgica, dos Estados Unidos;

do Japão; do Chile, da Argentina; e Ministros Plenipotenciarios

do Uruguay, da Colombia; da Venezuela; da Hollanda; do

México; do Peru; do Paraguay e Encarregados dos Negocios

de Portugal.

O Sr. Presidente da Republica segu o para bordo do Cruza-

dor 
"Lamotte 

Picquet" em companhia dos Srs. Dr. Octavio

Mangabeira, General Nestor Sezefredo dos Passos e Almirante

Pinto da Luz, respectivamente Ministros das Relações Exterio-

res, da Guerra e da Marinha, e do Chefe do Estado Maior da

Aimada, Vice-Almirante José Maria Penido acompanhados de

seus ajudantes de ordens.

Depois de visitar todas as dependencias do Cruzador fran-

cez, inclusive o salão onde se encontram os quadros de Mari-

nha em exposição naquelle navio, S. Ex. dirigio-se para a Ca-

mara do Almirante Pirot, onde lhe foi servida uma taça de

"champagne".

O Sr. Alexandre Conty, Embaixador Francez, saudou o

Chefe da Nação, tendo expressivas phrases de agradecimento

para a honrosa visita de S. Ex. a bordo daquella nave, que re-
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prcsenta a Patria Franceza, que, pelo Brasil nutre as mais sin-

ceras sympathias.

O Sr. Presidente da Republica agradeceu o brinde do Sr.

Embaixador Francez em brilhante improviso, fazendo resaltar

nas suac palavras a franca amizade existente entre o Brasil e

a França.

A's 18 horas e 30 minutos, o Sr. Presidente da Republica

desembarcava, de regresso, no Arsenal de Marinha, recebendo

em sua continência as 21 salvas do Cruzador francez e em igual

numero as dos navios de guerra brasileiros, bem como as con-

linencias pela Companlva de guerra do Regimento Naval, no

pateo daquelle Arsenal.

ITALIA

Revista naval em Ostia — No dia 15 de Julho a es-

quadra italiana realisou uma revista naval no porto de Ostia.

O primeiro Ministro Mussollini, acompanhado do Ministro

Ciano, dos Sub-Secretarios Siriani, Balbo e Cavallero, do Se-

cretario Geral Hurati, dos Almirante Thaon di Revel e Acton,

e do Governador de Roma, assim como de outras altas auto-

ridades, foi para bordo, no porto de Ostia, passando em re-

vista a esquadra alli ancorada, sendo-lhe prestadas todas as

honras militares, passando, no navio em que se achava, em

frente ás outras unidades formadas em linha.

Depois, a bordo do 
"Cavour", 

o Sr. Mussolini recebeu a

visita do Commandante em Chefe da Esquadra e Comrnan-

dantes das unidades, cumprimentando-os e dirigindo-Ihes calo-

rosas palavras de satisfação pela correcção que em tudo

observou.
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Porto de Civitavechia — O Ministério das Obras Pu-
blicas assignou contrato para a execução de melhoramentos no

porto de Civitavechia.

*
* *

Novas construcções — Declarações feitas, ultimamente,
pelo Almirante Siriani, Sub-Secretario da Marinha, a Itália
têm em preparo um programma naval, de construcções, assaz
irmportante e que consiste em nove submarinos; doze contra
torpedeiros de 2.000 toneladas e 37 milhas de velocidade e
quatro cruzadores (scouts) de 5.000 toneladas.

Dos nove submarinos dois já foram encommendados.

*
* *

Contra torneiro "Crispi" — Fez experiências em
Nápoles o torpedeiro "Crispi", cpie é provido de turbinas
Belluzo.

Durante as experiências das machinas, alcançou a velo-
cidade média de 31 milhas e a máxima de 37 milhas.

Deslocamento 1.040 toneladas.

*
* *

Portos francos — O Governo da Itália instituiu por
decreto regio, 14 portos francos, assim distribuidos: Savona,
Gênova, Livorno. Nápoles, Brindisi, Bari, Veneza, Trieste,
1'iume, Palermo, Messina, Catania e Cagliari.

Esses portos, conforme o art. 1.° do citado decreto podem
ser declarados portos francos no todo ou em parte, por um
Deriodo de 30 annos, a decorrer de 1.° de Janeiro de 1928.
A vigência do novo regimen opera uma transformação da linha
aduaneira. E dentro desses limites poderão ser effectuadas,
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isentas de qualquer vinculo fiscal, todas as operações de em-

barque, desembarque e transbordo de materiaes e mercadorias,

nos respectivos depósitos, e contratos na sua manipulação e

transformação. O mesmo artigo estabelece as formalidades

exigidas para taes operações.

No art. 3.° são dispostas as condições regulamentares para
a installação dos estabelecimentos industriaes dentro da zona

üos portos francos. E essas disposições poderão beneficiar as

emprezas de construcções navaes já existentes e que, situadas

nessa zona, uma vez que sejam preenchidas as condições esta-

belecidas por decreto real.

Conforme o art. 4.°, as mercadorias desembarcadas em

cabotagem nos paizes francos, ou que derem entrada para ser

embarcadas por cabotagem, 
"não 

perderão a sua nacionali-

dade", salvo emquanto durar a vigilia aduaneira. A demora

no porto franco é subordinada á indicação de armazéns appro-

vados e fiscalizados pela Alfandega para depositos.

O art. 5.° trata de desapropriação de edifícios, áreas e

outros bens immoveis particulares, comprehendidos na zona

prevista pelo art. l.°.

A funcção economica dos portos francos poderá deter-

minar uma transformação nas correntes commerciaes com a

Itália, que irá agora exercer verdadeiramente o seu importante

papel de paiz intermediário, de entreposto, mercê do apparelha-

mento alfandegario e fiscal que lhe permittirá uma conveniente

distribuição dos productos a serem accumulados nos seus

depositos.

F. P.
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Capitão de Corveta João Soares Pinna

Falleceu nesta capital, em sua residência, no dia 27 de

Julho o Capitão de Corveta João Soares Pinna, official distincto
e muito estimado na corporação a que prestou bons serviços.

Foi elle o fundador e o primeiro Commandante da Reserva
Naval, instituição a que eleu grande impulso e desenvolvi-
mento.

Guarda-marinha em Janeiro de 1902, fez a viagem de
instrucção a bordo elo "Benjamin Constant". Como official
serviu em vários navios da esquadra em viagem ao estrangeiro.
Commandou a Escola de Aprendizes Marinheiros de Santos e
foi Capitão do Porto de S. Francisco, Santa Catharina, e de

Fortaleza, no Ceará. Serviu na Casa Militar do Presidente
da Republica Nilo Peçanha e no Ministério do Exterior, du-

rante a grande guerra.
Foi mais tarde Addido Naval no Chile, tendo concorrido

muito, por seu prestigio e illustração, para maior approxi-

mação dos dois paizes, e Addido Naval á Embaixada Mello

Franco á Bolivia.
Aperfeiçoou seus estudos de Artilharia na Europa, e

ultimamente cursava a Escola Naval de Guerra.

Almirante reformado Manoel Theodorico Machado Dutra

Falleceu. no dia 16 elo corrente, em sua residência, nesta

Capital o Almirante reformado Manoel Theodorico Machado

Dutra, um dos nomes mais acatados da classe a que prestou
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bons serviços durante 47 annos, no desempenho de varias com-

missões de terra e mar, algumas vezes em cargos de relevo e

responsabilidade.

Nos últimos tempos da marinha á vela, viajou muito em

longos cruzeiros dc ir.strucção e por todo mundo sendo um

grande amante da profissão que honrou c enobreceu.

O saudoso extineto nasceu em 1.° de Julho de 1863, veri-

ficando praça de Aspirante na antiga Academia de Marinha

em 14 de Março de 1879.

Foi promovido a Guarda Marinha em 24 de Novembro de

1883 e a 1." Tenente em 1886.

Aos postos de Capitáô-Tenente, Capitão de Fragata, Capi-

tão de Mar e Guerra e Contra-Almirante, o illustre marujo foi

promovido, respectivamente, a 8 dc Janeiro de 1890, 16 de

Abril 1894, 2 de Maio de 1910, 26 de Março de 1913 e 5 de

Março de 1919.

Atiingido pela compulsoria foi reformado a 15 dc Julho

de 1926.
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ARTIFÍCIOS — 
(t. pyroth.) 

— de salvação — são

os empregados a bordo para salvar um homem que cahe

ao mar, indicando aos salvadores o lugar onde elle se acha.

(V. Fachos).

 incendiarios — são os foguetes; a bala in-

cendiaria 
(antiga) a rocha-fogo (antigo) e outras compo-

sições lançadas por projectis contra o inimigo. Artífices

incendiaires. Incendiary fire-works. Das Branrfeurwerk.

Fuochi d'incendio.

ARTIGO — 
(t. comm.) — de commercio — merca-

doria que serve para a permuta coinmercial. Article de

commerce Article of trade. Der Handelsartikel. Arti-

colo di commercio.

 de fabrica — 
producto manufacturado; qual-

quer mercadoria preparada por processo fabril. Article

de fabrique. • Manufacture. Das Fabrikat. Prodotti d in-

dustria.

 de guerra 
•— coujuncto das disposições e re-

gras que formam o Codigo penal naval ou militar. Arti-

cies de guerre. Articles of War. Die Kriegs artikel. Ar-

ticoli di guerra.

ARTILHARIA — E' a sciencia ou arte que trata da

construcção dos canhões, seu uso e emprego. Generica-

mente comprehende não só o material como também o

pessoal que o maneja. Em terra sob tal denominação desi-

gna-se igualmente o conjuncto das unidades militares, re-
'gimentos, 

armadas com canhões, etc. Ou é tanto no mar

como em terra a totalidade dos canhões, sócos, reparos,

accessorios, munições, e gente que os guarnece, de que

dispõe um exercito, uma esquadra. Artillerie. Artillery;

gunnèry. Die Artillerie. Artiglieria.

 de um navio — é o armamento d'esse navio

em canhões de toda a especie e calibres, seus reparos.
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accessorios e munições. Artillerie d'un navire. Artillery
•ia ship. Die Artillerie eines Schiffes. Artiglieria d'una
nave.

grossa — boccas de fogo de grosso calibre,
ou conhões de calibre de 20cm. para cima. Grosse arti-
lerie. Ileavv artillery; heavy ordnance. Die schure
Artillerie. Artiglieria grosse.

¦ média — boccas de fogo de médio calibre.
isto é. canhões entre 10 e 20cm. de calibre. Artillerie
moyenne. Secondary ordnance. Die mitellkalibrige Ar-
tillerie. Artiglieria di médio calibro.

¦ de pequeno calibre — boccas de fogo de fraco
calibre, de 37 a lOOmm. Petite artillerie. Líght ordnance.
Die klenkalibrige Artillerie. Artiglieria di piceolo calibro.

de costa — artilharia de grosso calibre com
que são armadas, no litoral, as torres couraçadas, as bate-
rias blindadas, as fortalezas mesmo ele alvenaria. Artil-
íerie de cote. Artillery for coast; defense; coast artillery.
Die Küsten Artillerie. Artiglieria da costa.

de campanha — canhões do exercito, mo-
veis e cujo calibre em regra geral não excede ele 75 mm .
Artillerie de campagne. Field artillery. Die Feld artil-
lerie. Artiglieria da campagna.

cavallo —¦ ou artilharia volante é aepiella
cujas guarnições. quando em marcha, vão montadas, e por
isso mesma é de grande mobilidade. Artillerie á cheval.
rlorse artillery. Die reitende Artillerie. Artiglieria a
cavallo.

de desembarque — canhões de pequeno ca-
libre, que possuem os navios de guerra, e que são monta-
dos em reparos de campanha e guarnecidos e movimen-
tados por marinheiros ou soldados navaes, quando têm
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de desembarcar. Artillerie de debarquement. Landing

ordnance. Die Landungsartillerie. Artiglieria de sbarco

 de sitio — canhões de médio e grosso cali-

' re, sobretudo composto de obuzeiros e morteiros, empre-

íados no sitio de praças fortes, fortalezas e outras forti-

^cações, 
para abrir-lhes brecha e destruil-as. Artillerie'

de siége. Siege artillerv. Die Belagerungsartillerie Arti-

glieria d'assedio.

—1  montanha — canhões de pequeno peso e ca-

libre, e que são, bem como os respectivos reparos, trans-

portados ás costas de auimaes, para terem grande mobili-

dade e poderem subir montes e montanhas. Artillerie de

montagne. Mountain artillery. Die Gebirgsartillerie. Ar-

tiglieria da montagna.

 de praça 
— c a que cons,titue o armamento

de uma praça forte e que é de grosso calibre como a de

costa, e portanto de grande potência. Artillerie de place

Garrison artillery. Die Festungsartillerie. Artiglieria da

fortalezza.

 naval — é a artilharia da marinha de guerra

ou os canhões 
"de 

todos os calibres com que se acliam ar-

mados os navios da força naval de um paiz. Artillerie na-

vale; artillerie de la marine. Naval ordnance. Die Ma-

rine-Artillerie. Artiglieria navale.

 de embarcação miúda — consta geralmente

de um canhão de pequeno calibre e que é montado á prôa

seja 
para a própria defeza do escaler. ou para proteger

um desembarque. Artillerie des embarcations. Boats

ordnance; boats guns. 
Die Bootsartillerie. Artiglieria

da palischermo.

 arma de artilharia — corpo militar ou gran-

de divisão do serviço do exercito encarregada especiai-

mente do uso e emprego dos canhões de todo o genero
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os quaes estão armadas as forças de terra. Seu pessoal,
sobretudo seus officiaes têm quadro a parte. Arme d'ar-
tillerie. Artillery service. Die Artilleriewaffe. Arma
delFartiglieria.

combate d'artilharia — bombardeio mutuo
entre duas forças de terra ou navaes, ou entre um ou mais
navios contra fortalezas ou outras fortificações terrestres,
combate portanto á grande distancia; phase preliminar de
ataque geral, e em cpie só os canhões tomam parte. Com-
bat d'artillerie. Artillery fight. Der Geschützkampf.
Lotta d'artiglieria.

 director d'artilharia ou do armamento naval
— é o chefe da repartição de marinha cpie tem a seu cargo
c cuidado e sob sua responsabilidade a guarda, o preparo,
a conservação, a reparação e a experimentação dos ca-
nhões navaes. Directeur de 1'artillerie de la Marine. Di-
redor of naval ordnance. Der Artillerie director. Diret-
tore cLartiglieria.

instructor de artilharia — official designado
para bordo do navio em cpie se acha embarcado ensinar
a theoria e a pratica da artilharia, seja a outros officiaes,
sub-officiaes ou praças de pret. Instructeur d'artillerie.
Instructor of gunnerv. Der Artillerie Instructor. Instrut-
tore dartiglieria.

material d'artilharia — o conjuncto de ca-
nhões e seus accessorios, reparos, projectis, pólvora-e ou-
tdos explosivos, estojos metallicos para cartuchos, espo-
letas, estopilhas, a palamenta, etc. Matériel d'artillerie.
Artillery material. Das Artilleriematerial. Materiale d'ar-
tiglieria.

ARTILHEIRO — Militar cpie serve os canhões; sabe
manejal-os e atirar com elles; também o official que co-
nhece a sciencia d'artilharia e sabe pratical-a. Artilleur.
Artillery officer, Artillerist; artillery man. Der Artille-
rist. Artigliere.
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ARVORADO — 
(t. marit.) — Assim se denomina a

praça que é designada a bordo para exercer -temporaria-

mente as funcções de contra-mestre na falta absoluta d'este

sub-official. Elevé au grade de contre-maitre. Raised

temporarely to the function of petty officer.

ARVORAR — 
(t. naut.) — Hastear, içar, levantar

a prumo. Arborer. To hoist. Aufhissen. Alberare.

o 
pavilhão nacional — é içar a bandeira da

nação no penol da carangueija ou no páo da bandeira de

um navio de guerra ou mercante. Arborer les couleurs;

le 
pavillon national. To hoist the national colours. Die

Nationalflagge hissen. Inalbarare la bandiera dello Stato.

-.remos — deixar de remar conservando os

remos extendidos na horizontal seja para fazer parar a

embarcação, ou para descansar a guarnição; ou como con-

tinencia a um superior que em outra embarcação passa

proximo, não sendo official general por isso que para este

£ saudação é differente. Lever rames To lie en yours

cars; to rest upon the oars. Die'Riemen plattlegen.

Stare su remi.

ARVORE — 
(t. naut.) — secca — diz-se que um

"avio á vela corre em arvore secca quando, acossado por

mão tempo e não podendo mais resistir á força do vento

e do mar na orientação em que seguia, carrega ou ferra

todo o panno e dá a pôpa, fugindo ao tempo e deixando-se

levar 
pelas vagas e vento, mas governando 

sempre. A sec

de voile, courir á sec. Under bare poles; to send under

bare 
poles. VorTopp und Takel lenzen. A secco di vele;

Correre a secco di vele. (Veja 
"Correr".)

ARVOREDO — 
(t. cons. Nav.) — é o conjuncto,

dos mastros, mastaréos, vergas e páos que formam a mas-

treação do navio, e que é denominado arvoredo. Mature.

Masts of a ship. Die Takelung. Alberatura.
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A

ASBESTO — 
(t. mineralg.) — mineral filamentoso,

incombusíivel como o amianto, e que é preparado em

pannos, laminas ou folhas ou em massa destinados nos dous

primeiros casos para gaxetas de machinas e no ultimo para

cobrir caldeiras com o que evita-se a irradiação do calor

das mesmas á custa de sua temperatura. O asbesto é re-

sultante da alteração da tremolita. Asbesto. Asbestus.

Der Asbest. Asbesto.

 
(t. machin.) — 

gaxeta d'asbesto — trança

ou anel feito de asbesto para ser collocado entre duas peças

adjacentes para evitar todo o contacto entre as partes que

se quer isolar, tornando-as estanques; por exemplo entre

o cylindro e sua haste; em todas as juntas, etc. Garni-

ture d'asbeste. Asbestus packing. Die Asbestpacking.

Guarnizionç.

 
(t. machin.) — 

panno d'asbesto — tela feita

d'asbesto para ser interposta entre duas chapas afim de

tornal-as estanques, e em outros trabalhos. Toile d'as-

beste. Asbestus cloth. Das Asbestgewebe. Tela di

asbesto.

ASCENSÃO AEREA — 
(de aviação) — de uma aero*

nave — elevação ou subida ao ar ou á athmosphera de um

aeroplano ou avião por meio do respectivo motor. Ascen-

sion d'un aeroplane. Ascent. Die Auffahrt. Ascensione.

ASCENSÃO RECTA (t. astron.) — arco do equador

comprehendido entre o circulo horário ou de declina-

ção do astro e um circulo horário dito de origem. Este

ponto fixo é o ponto equinoxial da primavera chamado

ponto vernal. A ascensão recta conta-se em gráos sobre

o equador a partir do ponto zero até 360° e no sentido do

occidente para o oriente, ou da direita para a esquerda,

suppondo-se o observador collocado no centro da esphera.

A ascensão pôde também ser expressa em tempo, isto é,

de zero de horas a 24 horas, a partir do ponto de origem.

Ascension droite. Right ascension. Die Rectascension.

Assensione retta.
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(t. aerost.) — em balão captivo — subida

de um balão que por meio de um cabo fica preso á terra, ¦

e que portanto só se eleva á altura correspondente ao

comprimento do dito cabo. Serve para observações sobre

o inimigo principalmente. Ascention captive. Arcent of

captive baloon. Der Aufstitieg mit Fesselballon. Ascen-

sione fremata.

 
(t. mach.) — do embolo — movimento as-

censional do embolo quando impellido pelo vapor que actua-

em sua face inferior, elle faz seu curso ou pancada na di-

recção' da tampa do cylindro vertical de uma machina a

vapor. Course ascendente du piston Up stroke of the

piston. Der Kolbenaufgang. Corsa diretta; alzata; corsa

ascendente dello stantuffo.

ASCENSIONAL (t. aerost.) — força ascensional de

um aerostato — é a differença de peso entre o volume

de ar deslocado pelo balão e o peso total de seu material

com 
passageiros e lastro. Esta differença que deve ser

positiva para que o balão suba, é avaliada em kilogrammas.

Force ascensionelle. Ascending power. Die Steigkraft.

Forza ascensionale. (V. 
"Força".)

ASCENSOR — 
(t. art.) — ou elevador de munição

—• apparelho estabelecido verticalmente entre o paiol de

munição e a praça dos canhões de grosso calibre nas torres

e reductos dos navios couraçados, e nas baterias de me-

nores calibres nas outras unidades de menos importancia.

E' portanto um transportador de munição desde o paiol

até a culatra do canhão que assim pôde facilmente ser

carregado, apezar do peso do projectil. Para os grandes

canhões o elevador é movimentado pela electricidade ou

por força hydraulica; com os de pequeno calibre elle é mo-

vido á mão. Ascenseur; monte-charge. Lift; hoist. Die

Hebevorrichtung. Montacarichi. (V. Elevador).

 
(t. const.) — 

para passageiros 
— elevador

estabelecido entre as cobertas até o convéz ou tolda de

alguns 
grandes paquetes, servindo para que os passageiros
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evitem o cansaço que produz a subida de muitas escadas.

Também nos grandes edifícios quer particulares quer nos

estabelecimentos e repartições publicas, arsenaes, offici-

nas, etc., existem taes apparelhos para a communicação

entre os diversos andares. Elevateur pour passagers.

Elevator; passangers lift. Der Fahrstuhl. Ascenssori.

 
(t. const.) — electrico — 

(V. Elevador ele-

ctrico.)

(t. eng.) — hydraulico — 
(V. Elevador hy-

draulico.)

ASPHYXIA — 
(t. medic.) — Privação súbita da

respiração, dos movimentos voluntários e da sensibilidade,

como acontece aos afogados, na asphyxia por submersão.

Asphyxie. Asphyxy. Die Asphyxie. Asfissia.

ASPIRAÇÃO — 
(t. mach.) — Acção de sugar, attra-

hir os liquidos ou gazes que se acham em communicação

com um meio cuja pressão é menor que a que elles expe-

rimentam. (B. P.) Aspiration. Suction. Das Ansangen.

Aspirazione.

 
(t. mach.) — valvulas de aspiração — são

as valvulas que se levantam para a entrada da agua no

corpo das bombas. Soupape d'aspiration. Suction valves.

Das Boden ventil. Valvola d'aspirazione. (V. Bomba e

Válvula).

ASPIRANTE — 
(t. marinha) — de marinha — alu-

nino da Escola Naval. Aspirante de marine. Midshipman. 
*

Der Seecadet. Cadetto.

 
(t. marinha) — a official — candidato ao

primeiro posto de official no exercito, e ao cargo de com-

missario na armada e por isso diz-se: aspirante a commis-

sario. Aspirant au grade d'officier. Candidate for offi-

cer's rank. Der Officiers aspirant. Aspirante al grado

di officiale.



Extractos do Regulamento da Bibliotheca e
Archivo da Marinha approvado pelo De-
creto n. 17.578, de 2 de Dezembro de 1926.

CAPITULO X

DA REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA

Art. 38 — A Revista Marítima Brasileira é uma publicação
destinada a tratar de quaesquer assumptos concernentes á marinha de
guerra ou mercante.

Art. 40 — Qualquer pessoa pertencente ou não ás classes da
Armada poderá tratar na Revista Marítima de todos os assumptos
relativos á marinha em seus differentes ramos.

Art. 41 — Os artigos destinados á publicação pela Revista
Marítima só serão entregues á impressão depois de vistos e appro-
vados pelo redactor-chefe.

Art. 47 — Para estimular o estudo dos assumptos profissionaes,
o Ministro nomeará uma commissão especialmente incumbida de esco-
lher, dentre os trabalhos publicados na Revista Marítima durante o
anno, o que fôr a seu juizo de maior utilidade pratica para a marinha.

Art 48 — Ao autor do trabalho escolhido, a commissão conce-
dera como prêmio uma medalha de ouro com o respectivo diploma.

Art 49 — A concessão desse prêmio deverá constar dos assen-
tamentos do official distinguido, e, si elle pertencer á classe activa,
ihe será levado em conta para a sua promoção.

Art. 50 — A Revista, em pagina especial, no primeiro numero
do anno seguinte, inscreverá o nome do autor e o titulo do traba.ho
premiado.



REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA

DESTINADA AOS INTERESSES DA MARINHA NACIONAL DE GUERRA E MERCANTE

ASSIGNATURA ANNUAL

, Paiz nae. Paiz, extr.

Para officiaes iT„ . i
Para sub-officiaes ...|Exercit0 

e Armada  '

Para officiaes da Marinha Mercante e empregados civis
do Ministério da Marinha

Associações das Marinhas
Associações extranhas á Marinha
Civis extranhos á Marinha
Numero do mez

Numero atrazado dentro do trimestre
Numero atrazado fora do trimestre

PAGAMENTO ADIANTADO

As assignaturas desta Revista podem começar em qualquer época, sendo
entretanto preferível que sejam iniciadas em Janeiro ou Julho de cada anno.

Toda a correspondência relativa á mesma RezJsta deve ser remettida para
a rua D. Manoel n. 15, com endereço ao seu director.

Caberá exclusivamente aos collaboradores da Revista a responsabil
dos conceitos emittidos em seus artigos.

Aos nossos assignates rogamos o especial obséquio de renovar:
cm tempo opportuno as suas assignaturas, afim de que não haja ir.
na remessa da Revista.

Egualmente pedimos que nos communiquem qualquer mudanç.)
dencia, afim de não haver extravio na entrega.

Das marinhas de commercio e de recreio solicitamos o favor

yiarem, 
sempre que puderem, quaesquer informações utes ou

interesse geral dignas de publicação.

Admittindo a inserção de annuncios, principalmente dos que se
com a vida marítima, const tue também esta Revista um excellente n
de informações de toda ordem, largamente divulgada pelo Brasil e ;
trangeiro.

Os annuncios, da mesma forma que as assignaturas, poderão conit.
qualquer data, sendo os seguintes os seus preços:

Tamanho Por anno Por lemcitrr

Pagina inteira  1SOSOOO 80$C(H>
Meia pagina  80$000 60$000

As gravuras, bem como as alterações de annuncios, serão pagas 
•

separado.

, 
Os pagamentos, quer de assignaturas, quer de annuncios, de pessoas que

residam fóra desta Capital, só poderão ser feitos por vales postaes.

A Revista terá enviada gratuitamente ao» teus collaboradores e annunciantes

S3 K*0™

7$000 v i

8$000 10Í000

9$000 12$000

8$000 12$000

1$000

2$000

5$000
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SETE DE SETEMBRO

c»

)

4i

Sete de Setembro é a mais fulgurante data da nossa

historia. Foi nessa data para sempre memorável, em

1822, que resoou nas margens do Ypiranga o sublime

grito de 
"Indcpcndencia 

ou Morte!" qvie devia servir

de inicio á nossa emancipação política. De servos que

éramos passavamos a homens lizres, e a liberdade é o

maior dom de que possa usufruir, não só o indivíduo,

como qualquer nação. E eis porque essa gloriosa data

nos é particularmente cara, embora só depois d'e ingente

luta, em que grandemente collaborou a nossa então inci-

piente Marinha, c do estrebuchar das ultimas resisten-

cias oppostas á nossa justíssima aspiração, pudéssemos

cantar o hymno de victoria e considerar-nos inteiramente

livres do jugo que nos opprimira por mais de três séculos.

Foi este anno essa data commemorada de inn modo

excepcional. Não repetiremos aqui a descripção dessas

festas. Nestas rapidas linhas só o que pretendemos ê

prestar calorosa homenagem á memória de quantos

cooperaram para a realisação desse magno aconteci-

mento, e cujos nomes não precisamos especificar neste

momento, pois que estão cada vez mais presentes á

lembrança de todos quantos nos ufanamos de ter visto

a luz sob o céo estreitado do nosso Brasil. Como patri-

ótica homenagem reproduzimos em pagina de honra o

retrato de José Bonifácio, o patriarcha da Indcpcndencia.



RESUMO HISTORIEI! O.H BIBLIflTHECA BA MARINHA

Por decreto de 1 de Abril de 1802 o Regente de Portugal

"tendo 
em consideração, que deve concorrer muito para o aug-

mento e perfeição 
da Real Marinha o estabelecimento de um

deposito dos escriptos marítimos dos autores portuguezes, etc.,

resolve crear uma bibliotheca para uso dos guardas-marinha da

Armada Real, debaixo da inspecçâo do respectivo comman-

dante".

Esse 
"deposito 

dos escriptos marítimos dos autores portu-

guezes" parece ter sido a pedra inicial da Bibliotheca da Ma-

rinha, si bem que no seu acervo não se os encontre.

O decreto n. 479 de 17 de Outubro de 1846, referendado

pelo Conselheiro Antonio Francisco de Paula Hollanda Cavai-

eanti de Albuquerque, que instituiu a Bibliotheca da Marinha,

parece corroborar este conceito, por estabelecer no artigo 2" do

regulamento que com elle baixou:

"Comporão 
o fundo da Bibliotheca:

§ i" — A da Academia de Marinha, que será transferida de

bordo".

Quando D. João VI aportou ao Brasil trouxe a Academia

de Marinha, que aqui ficou por occasião de seu regresso. E' pois

acceitavel que a Bibliotheca que ella possuia fosse o casco da

que se fundava então.

E' certo que o Conselheiro Sabino Eloy Pessoa, seu biblio-

thecario durante o largo periodo de 1850 á 1868, no prefacio do

seu segundo catalogo diz ter sido instituída em 1846.

Garcez Palha, também seu bibliothecario, diz, porém, nas

suas Ephemerides Navaes na data de 21 de Novembro de 1846:

"Reorganisa-se 
a Bibliotheca da Marinha, cr cada por de-

creto de 1 de Abril de 1802..."



396 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA

Instituída ou rcorganisada. data de 17 de Outubro de 1846
a sua existência ininterrupta.

A Bibliotheca da Marinha teve os seguintes directores:
Capitão Tenente Henrique Hoffsmith, de 21 de Novembro

de 1846 a 9 de Julho de 1850.
1" Tenente Sabino Eloy Pessoa, de 10 de Julho de 1850

a Io cie Junho de 1868.
Dr. Arthur Horta 0'Leary (interinamente), de Junho

a Setembro de 1868.
Io Tenente Dr. Joaquim Velloso Tavares (interinamente)

de Julho de 1869 a Fevereiro de 1872.
Capitão Tenente Antônio Mariano de Azevedo, de Io de

Março de 1872 a 28 de Março de 1876.
Io Tenente Antônio Rodrigo de Lamare (interinamente)

de 29 de -Março de 1876 a 9 de Outubro de 1878.
Capitão Tenente Luiz Philippe de Saldanha da Gama, de 10

de Outubro de 1878 a 24 de Setembro de 1879.
Io Tenente José Egydio Garcez Palha (interinamente), de

24 de Setembro de 1879 a 8 de Setembro de 1884.
Io Tenente Alfredo Augusto de Lima Barros, de 9 de Se-

tembro de 1884 a Io de Maio de 1889.
lu Tenente Carlos Vidal de Oliveira Freitas, de Io de Maio

de 1889 a 26 de Maio de 1894.
Io Tenente Tancredo de Castro Jauffret (interinamente),

de 10 de Fevereiro a 23 de Setembro de 1893, durante a au-
scncia na Europa do director effectivo.

Capitão Tenente Augusto Fructuoso Monteiro da Silva, de
26 de Maio de 1894 a 10 de Outubro do mesmo anno.

Capitão Tenente Manoel Dias Cardoso, de 11 de Outubro
de 1894 a 13 de Novembro de 1896.

Vice-almirante reformado Arthur de Jaceguay, de 14 de
Novembro de 1896 a 10 de Janeiro de 1898.

Capitão Tenente Eduardo Midosi, de 11 de Janeiro de 1898
a 29 de Agosto do mesmo anno.
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1° Tenente reformado Paulo Antonio Ribeiro do Couto, de

30 de Agosto de 1898 a 30 de Abril de 1899.

Vice-almirante reformado Arthur de Jaceguay, de Io de

Maio de 1899 a 16 de Novembro de 1900.

Capitão Tenente João Maximiliano Algernon Sidney Schie-

fler, de 17 de Novembro de 1900 a 14 de Janeiro de 1901.

Capitão Tenente João Augusto dos Santos Porto, de 17 de

Janeiro de 1901 a 15 de Novembro de 1902.

Capitão de Fragata Cândido Floriano da Costa Barreto, de

20 de Novembro de 1902 a 2 de Junho de 1903.

Capitão Tenente reformado Carlos Vidal de Oliveira

Freitas, de 2 de Junho de 1903 a 4 de Março de 1904.

Capitão Tenente Alfredo Cordovil Petit, de 4 de Março de

1904 a 12 de Julho de 1905.

Capitão Tenente Henrique Boiteux, de 12 de Julho de 1905

a 26 de Outubro de 1906.

Capitão de Corveta Henrique Adalberto Thedim Costa, de

26 de Outubro-de 1906 a 22 de Maio de 1909.

Capitão de Corveta José Manoel Monteiro, de 25 de Maio

a 18 de Dezembro de 19Ó9.

Capitão de Corveta Ernesto Mafaldo de Oliveira (interina-

mente), de 18 de Dezembro de 1909 a 3 de Janeiro de 1910.

Capitão de Corveta Francisco da Costa Mendes, de 3 de

Janeiro a 17 de Junho de 1910.

Capitão de Corveta Henrique Boiteux, de 17 de Junho a 5

de Novembro de 1910.

Capitão de Mar e Guerra Cândido dos Santos Lara, de 5

de Novembro de 1910 a 17 de Fevereiro de 1912.

Capitão de Fragata, Henrique Boiteux, de 17 de Fevereiro

a 23 de Agosto de 1912.

Capitão Tenente Raul Tavares (interinamente) de 23 de

Agosto a 25 de Outubro de 1912.

Capitão de Fragata Sebastião Guilíobel, de 25 de Outubro

de 1912 a 2 de Maio de 1913.



398 revista marítima brasileira

Capitão de Fragata João Huet de Bacellar Pinto Guedes,
de 9 de Maio a 2 de Setembro de 1913.

Capitão Tenente Américo de Azevedo Marques, ele 2 de
Setembro a 25 ele Outubro de 1913.

Capitão de Corveta Jorge Martiniano de Castro e Abreu,
de 25 de Outubro de 1913 a 12 ele Janeiro de 1914.

Capitão ele Mar e Guerra Henrique Boiteux, de 12.de Ja-
neiro de 1914 a 13 de Janeiro de 1915.

Capitão de Fragata Arthur Lopes de Mello, de 13 de Ja-
niero ele 1915 a 14 ele Junho ele 1916.

Capitão ele Mar e Guerra José Libanio Lamenha Lins ele
Souza, de 14 de Junho de 1916 a 22 de Agosto de 1918.

Capitão de Mar e Guerra Alfredo Cordovil Petit, ele 22 de
Agosto a 4 de Dezembro ele 1918.

Capitão de Mar e Guerra Alberto Fontoura Freire ele An-
drade, de 4 de Dezembro de 1918 a 12 de Julho de 1920.

Capitão ele Mar e Guerra Arthur Thompson, ele 12 de
Julho de 1920 a 5 ele Fevereiro de 1923.

Capitão de Fragata Alfredo Reginaldo Teixeira, ele 22 de
Fevereiro de 1923 a 15 de Janeiro ele 1924.

Capitão de Mar e Guerra Jorge Martiniano de Castro e
Abreu, ele 15 de Janeiro de 1924 a 12 ele Setembro de 1926.

Capitão de Corveta Dr. Galdino Pimentel Duarte, de 12 ele
Setembro de 1926 a 10 ele Fevereiro de 1927.

Capitão de Mar e Guerra.Heráclito da Graça Aranha, actual
Director. Entrou em exercício a 10 de Fevereiro elo corrente
anno de 1927.

Annexa á Bibliotheca funccionou a "Revista Maritima
Brasileira", desde Julho de 1881, época ela sua creação, até 2 ele
Dezembro de 1926, data em eme o Regulamento actualmente
em vigor a declarou autônoma sob a directa responsabilidade
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de um Redactor-Oiefe. Durante todo esse tempo foram si-

niultaneamente seus Directores os proprios Directores da Bi-

bliotheca.

A Bibliotheca da Marinha publicou em 1850 o seu primeiro

catalogo, simples relação de livros, e no anno seguinte um sup-

plemento ao mesmo.

Em 1858 publicou novo catalogo organisado segundo o

systema Brunet. Era um volume in 8o, de 128 paginas sem

contar um indice de autores que o acompanhava.

O terceiro sahio em 1878. Foi organisado também pelo

systema Brunet e registrava 6289 obras.

O actual catalogo, incomparavelmente mais volumoso que

os até então existentes, foi organisado em 1904 segundo o sys-

tema decimal de Melvil Dewey pelo illustrado e operoso Capitão

Tenente João Augusto dos Santos Porto, auxiliado por diversos

companheiros dedicados, cujos nomes se acham inscriptos no seu

irontispicio. Este catalogo tem sido accrescido de diversos

supplementos.

A Bibliotheca da Marinha tem sido regida por diversos Re-

gulamentos, dos quaes citaremos como mais importantes os tres

últimos: de 11 de Junho de 1907 (Decreto n. 6.510 da mesma

data), 11 de Março de 1914 (Decreto n° 10.800) e 2 de De-

zernbro de 1926 (Decreto n° 17.578).

A Bibliotheca da Marinha acaba de passar por uma com-

pleta remodelação, não só do edifício em que está installada e

cujas salas foram todas concertadas e pintadas de novo, como

outrosim da sua considerável livraria, cujos volumes em nu-

mero superior a 40.000, alem de remunerados, passaram por

uma rigorosa limpeza e desinfecção; apresentando actualmente

todo o conjunto da Bibliotheca um aspecto summamente agra-

davel.
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De Pirapóra a Belém do Pará

Quando, a convite do illustre Dr. Mello Vianna, actual
Vice-Presidente da Republica, estive no Estado de Minas Ge-
raes, estudando as possibilidades da pesca no rio S. Fran-
cisco, minhas vistas se voltaram para as condições especiaes
de navegabilidade daquelle rio, seu respeitável curso e a ex-
tensa e rica zona por elle banhada.

Tinha eu, então, concluído na Escola Naval ele Guerra,
o curso ele alto commando e, alli, naquella mesma escola, muito
aprendi sobre o que é, verdadeiramente, a guerra.

Com essa mentalidade das cousas, embora meus estudos
se referissem á pesca, não desdirei, entretanto, o aspecto mi-
litar daquelle rio, principalmente, como meio ele communicação,
assumpto de grande relevância para toda e qualquer operação
de caracter militar.

Percorri quasi todo o rio S. Francisco e seus principaes
affluentes e elas minhas viagens colhi muitas e interessantes
informações. De todas, porém, a que mais me surprehendeu
foi a ligação da bacia do S. Francisco com a do Tocantins.

• Sabendo eu dessa interessante nova e que facto tão impor-
tante se dava em território bahiano, procurei, logo, um enten-
dimento com as autoridades daquelle Estado da União, obtendo
das mesmas, por intermédio da Secretaria da Agricultura, o
valioso trabalho do engenheiro civil, Dr. Apollinario Frot.
sobre o município do Jalapão, limitrophe com o Estado ele
Goyaz, feito em 1907, por ordem do Dr. José Marcellino de
Souza, então governador da Bahia.
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Esse importante trabalho, cjue tenho em mãos refere-se

aos estudos cia Lagôa do Varedão, naquelle município, a qual

dá origem a tres rios: um, o rio Sapão, para a bacia do S.

Francisco e os outros dois, rio Novo e rio Formoso, ambos,

para a do Tocantins, estabelecendo, desta fôrma, uma perfeita

ligação das duas bacias. Isto vem justificar, até certo ponto

porque são encontrados no rio S. Francisco algumas especies

de peixes só conhecidos no Amazonas.

Vencendo difficuldades, quasi insuperáveis, pois no Brasil

tudo é difficil e os homens não crêin em nada, consegui res-

tabelecer a importante rede de rios daquella zona e certificar-me

que tem o Brasil o maior canal do mundo, contando cerca de

6.000 kilometros navegaveis na sua quasi totalidade por pe-

quenas embarcações a motor ou hydro-deslizador (barcos flu-

viaes da nossa época e capazes de navegar até em dois palmos

d'agua).

Vejamos, pelo mappa a situação magnífica desse impor-

tante canal.

Deixando Pirapóra em confortáveis vapores de 80 tone-

ladas de deslocamento e calado de um metro, navega-se livre-

mente, dia e noite, até a embocadura do Rio Grande, já em

territorio bahiano e a 930 kilometros de Pirapóra. Ahi, na

cidade da Barra, transborda-se para outro vapor, também de

roda na pôpa e de menor porte.

Sóbe-se este importante affluente esquerdo do S. Fran-

cisco e depois de 106 kilometros de navegação chega-se á boca

do Rio Preto, af fluente esquerdo do Rio Grande.

Penetra-se por esse canal rio acima, cerca de 210 kilo-

metros, até a cidade de S. Marcello, ponto final da navegação-

bahiana. Defronte a esta cidade, desagua o rio Sapão.

Esse rio, segundo os estudos do engenheiro Frot, tem sua

origem na citada lagôa do Varedão, com o volume de 6 metros-
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por 2, e depois de um percurso N. S., de 180 kilometros, se

lança no Rio Preto com o volume de 18 metros por 2.

Em todo o seu percurso 
não existe cachoeira e o seu leito

tem uma profundidade 
média de 2 metros.

Subindo-se por elle attinge-se finalmente, a Lagôa do

'Varedão.
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A Lagôa do Varedão, diz o engenheiro Frot no seu liem

documentado trabalho, está situado no municipio do Jalapão,

a 630 metros de altitude, entre a serra do Duro e a chapada

da Mangueira, tem de comprimento na direcção léste-óeste 20

kilometros e de largura de norte para sul 5 a 6 kilometros.
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Inteiramente coberta de plantas aquaticas, é de uma grande

piscosidade, tendo o referido engenheiro introduzido uma vara

de tres metros de comprimento sem encontrar fundo solido.

Delia partem para a bacia do Tocantins os rios Novo e

Formoso. O Formoso tem um curso de 80 kilometros e é

muito encachoeirado, emquanto que o rio Novo, mais extenso

20 kilometros, nasce com um volume de 5 metros por 60 cen-

timetros.

Esses dois rios, já em territorio goyano, se juntam for-

mando o rio Somno, affluente direito do Tocantins, onde só

desagua em pleno regirpen de franca navegação, depois de um

percurso de 400 kilometros.

Uma vez alcançado o Tocantins, por elle continua livre

a navegação para o norte até o Porto Franco, onde começam

as corredeiras que impedem a franca passagem dos vapores e

só permittindo o trafego de botes ou canoas.

Esse regimen de corredeiras se mantém além do desagua-

douro do rio Araguaya e vae até á cidade de Alcobaça, no ter-

ritorio paraense, sendo livre, novamente, dahi até o porto de

Belém do Pará, a navegação a vapores de grande porte.

Vê-se do que fica exposto, e do que ha feito com relação

ao canal do Panamá, que ha todas as possibilidades para a reali-

zação dessa vultosa obra nacional.

Independentemente de tudo isso, parece que o hydro-des-

lizador de muito reduzirá essas obras, porque a questão do ca-

lado encontra nelle, sem duvida, uma solução acceitavel.

Tive occasião de assistir no rio S. Francisco experiências,

realizadas com um desses apparelhos, calando dois palmos

dagua, e deslizar, a 80 kilometros a hora, conduzindo dez pas-

sageiros, cada qual na sua cadeira, ou sejam uns 700 kilos de

passageiros e mais uns 300 de oleo, gazolina, motor e piloto.
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O interesse que me levou a preoccupar-me com esses es-

tudos foi achar, nessa rêde de rios, uma franca communicação

interior capaz de solucionar para. o Brasil uni segui o tians-

porte de recursos bellicos, na eventualidade de nao contarmos

com o domínio do mar.

Por tudo isso, reputo ser de grande utilidade a verificação

desses dados e, portanto, a organização de uma expedição, au-

xiliada pelo governo se impõe, agora, como serviço de alta valia

para o nosso paiz.

Armando Pinna

Capitão de Cor veta



As naves de outrora

Em diversos cinemas desta capital ora perpassa grandioso

film cujo autor inspirou-se no hoje celebre romance do general

inglez Lew Wallace, romance esse que traz por titulo 
"Ben

Hur".

E' uma verdadeira obra de arte, com empolgantes scena-

rios, multidões em movimento, embates navaes e acirrados

prélios desportivos excitantes de espectadores enthusiasmados.

A batalha naval travada entre a frota romana e os piratas

do Adriático ou do mar Egêo, scena das mais vivazes e de crua

realidade, despertou-nos o desejo de algo dizer quanto aos na-

vios de guerra daquella época, da defesa e modo de combater

de marinheiros e soldados, estes, quando embarcados, o que

succedia freqüentes vezes entre os romanos que aferravam

plantaformas, os 
"corvos", 

ás bordas das naves adversas, dando

assim ares de combates em terra.

Mais pro^imo dos nossos dias tratemos, primeiro, das con-

strucções navaes e costumes de guerra do Baixo-Imperio sob

Leão VI, cognominado o Philosopho. A marinha do Baixo-

Tmperio foi, pela primeira vez, organisada, constituída e admi-

nistrada, no reinado daquelle monarca, graças á especie de co-

digo ou ordenança marítima deixado por esse suzerano no ex-

cellente 
"Tratado 

das Instituições Militares", publicado no anno

898 da nossa éra.

Esta obra, compacta e recheada de factos, procedida de

aphorismos, é verdadeiro resumo de saber pratico e theorico.

Escrevendo esse livro, o fito do principe esclarecido foi sustar

a completa desorganisação que de ha muito minava surdamente
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todos os ramos do governo do Baixo-Imperio. Deu, assim,
aos chefes de seus exércitos de terra e mar uma espécie de ca-
thecismo em que se achavam reunidas e resolvidas todas as
questões militares e bem assim as estratégicas e tacticas.

Leão VI contava desse modo reanimar o zelo e o ardor
de seus officiaes que só bastariam seguir a via eme lhes traçava
com tão alta sagacidade.

Ao que se refere á Marinha, a instituição XIX intitulada:
"Do combate naval", prenhe de sábios e úteis conselhos com
especialidade aos almirantes, embora abundem detalhes, tudo
se desenvolve com grande lucidez.

Este tratado das cousas marítimas fôrma um quadro em
conjunto curioso, ingênuo e pittoresco do estado da marinha
do Baixo-Imperio: construcções, costumes, usos, armas, o Im-
perador nada esqueceu.

Essas noções denotam consummada experiência e apro-
fundada pratica.

Devido ao tratado do filho de Leão VI, Constantino Por-
phyrogeneta, sobre a dromona, completaremos as informações
necessárias á sciencia da marinha do Baixo-Imperio no IX
século. ,

Foi longa a transição da jangada ao navio cpiadrado, á ga-
lera de Philopator, ás liburnias, etc, sendo estas ultimas quasi
a única sorte de navios adoptada, afinal,, pelos romanos.

Os latinos e gregos do Baixo-Imperio, após o quarto se-
culo, só mui raramente se serviam das antigas biremes ou tri-
remes; os seus navios de guerra habituaes, chamados dromo-
nas, approximavam-se essencialmente das liburnias, pelo com-
primento e bocca Os bancos, porém, dos remadores não esta-
vam collocados em um mesmo plano, de vante á ré, como se
clava nas liburnias.
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O convez da dromona dividia-se em duas partes de des-

igual elevação. A primeira e a mais baixa, chamada pavi-
mentum, estendia-se da proa á meia nau; a segunda, mais alta

dois pés e meio, chamada constrata ou cataphracta pelos gregos,
estendia-se do limite do pavimentum á popa inclusive, pouco
mais ou menos como acontecia com a almeicla dos navios até
meiados do século passado.

No pavimentum remavam os thalamitas, no cataphracta,

os thramitas. Esta ordem de remos acha-se precisada na obra
de Leão VI que, falando das grandes -dromonas, diz: "Poder-

se-ha collocar cincoenta remadores nos bancos do alto, dois
homens para cada remo e cincoenta remadores nos bancos de
baixo".

A dromona de guerra era de fundo chato; a ré ou cata-

phrata esteava-se cerca de nove pés acima do nivel d'agua,
comprehendendo o parapeito ou pavezada (borda), ao passo
que a parte de vante alteava-se de sete pés e meio. Doze bancos
á ré e treze á vante (25 de cada bordo da dromona), ao todo
50 bancos, compunham a palamenta ou equipagem de remos de
uma dromona.

Os remadores do cataphracta e do pavimentum abri-

gavam-se dos arremessos do inimigo com os parapeitos, bordas,
construídos de macieira ligeira, tendo, aqui e alli, uma
espécie de vigias pelas quaes passavam os remos, podendo,
também, passar longas lanças com que matavam ou feriam os
remadores inimigos.

Na proa da dromona morava um siphão ou tubo de bronze
destinado a lançar o fogo grego, siphão esse terminado por
fauce de leão ou cabeça de gorgona, que lhe servia de bocea.
Este tubo lançava, diz Leão VI, um fogo que se escapava —
"qual fumo inflammado e com ruido dc trovão" — effeito se-
melhante ao da pólvora. Sob o mesmo havia uma pseuda
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adaptação ou falsa ponte, coberta por traves, especie de trin-.

cheira semelhante á roda de prôa das galeras do XVIII século,

e no alto da qual combatiam archeiros ou psilitas.

Algumas vezes elevavam á meia nau das dromonas, um

grande apparelho de madeira em que assestavam machinas de

guerra taes como balistas, catapultas, arbaletas.

Para abrigar os marinheiros que manobravam com estas

machinas, nos dous bordos em toda a longura da dromona,

elevavam-se, de distancia em distancia, montanhas de madeira,

altas de seis pés, suportando fortes travessas. Nestas travessas

fixavam-se espessas cortinas de couro, duplas e alcochôadas;

por detraz destas cortinas estavam as machinas de guerra, como

ora acontece ás peças de convez com os respectivos escudos.

Quando queriam lançar o fogo grego, elevavam uma das

cortinas e, partido o tiro, deixavam-na cahir afim de preservar

as machinas e os marinheiros dos disparos adversos.

Alguns navios de guerra eram pintados de preto e, outros

de vermelho; entre os pintados de vermelho estavam as dro-

monas da frota imperial.

Além das dromonas, os latinos construíam uma especie de

galera mais curta e de pouco calado, tendo só uma ordem de

remos, como as liburnias, velozes, tanto a remos como á vela,

servindo de esclarecedores á frota.

Para abastecer as dromonas de guerra, seguia-lhes na es-

teira uma divisão de navios mercantes carregados, além de

mantimentos, com o necessário ao concerto e calafêto das uni-

dades da frota.

A bordo dos transportes iam machinas de guerra desmon-

tadas cuja montagem era feita com rapidez; ainda a bordo dos

mesmos transportes havia grande numero de armas offensivas

e defensivas de toda especie.
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Diminuto era o progresso quanto ao velarne, podemos

mesmo adeantar que se conservara o mesmo dos navios da

antigüidade.

O Império do Oriente dividia-se em tagmas ou circum-

scripções militares j a frota, pertencia a. alçada cio depar tamento

ou tagma cie Constantinopla\ era tida como imperial. Ao offi-

ciai que a commandava chamavam-no dvotigcivio do mar, tinha

iurisdicçao nas frotas dos outros districtos marítimos preen-

chendo funeções analogas ás de grande almirante. Sob as

suas ordens achavam-se os condes da frota imperial, especie

de vice-almirantes commandando tres ou cinco dromonas, cujos

capitães tinham o posto de ccntunõcs.

Quanto aos navios dos outros districtos provinciaes, cada

governador ou prefeito commandava as naves da circum-

scripção respectiva, tendo sob as suas ordens os turnicos que,

a bordo das frotas provinciaes exerciam as funeções dos condes

a bordo da frota imperial.

Para empregarmos uma expressão moderna, o estado-

maior de uma dromona compunha-se: do centurião, de um

tenente, do porta-bandeira 
ou bendaphor, de dois pilotos, cha-

mados protocarabos, de um cirurgião, de um arauto que, por

cânticos e dizeres, animava os combatentes e, finalmente, de

seis tocadores de busios ou businadores.

Por singular e significativa disposiçção que prova quanto

os latinos do Baixo Império eram fracos e degenerados, o

posto de batalha do centurião ou capitão a bordo de uma dro-

mona não era no convez no meio do perigo e dos combatentes,

mas sob o tombadilho. Tão cauta prudência por parte da

principal figura de bordo caracterisa bem a época.

Leão VI considerava esse direito ao vergonhoso refugio

como distineção honorífica; diz com certa ingenuidade: 
"o

capitão deve collocar-se sob o tombadilho com o duplo fim dc
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mostrar aos outros que cllc é ccntitrião e preservar-se dos

dardos arremessados pelo inimigo, podendo vêr do seu posto

tudo o que occorre no convez e assim ordenar as manobras

segundo as necessidades.

Um dos pilotos ou protocarabos incumbia-se do lême, isso

na parte mais elevada da pôpa, bem resguardado por armas

defensivas taes como: um scutgio (ou oplita dos antigos), um

capacete sem viseira, couraça braçal, coxote e botinas guar-

necidas de laminas de ferro, sem contar com uma especie de

sobretudo de grossa lona acolchoada.

Dos dois remadores sota-prôas. um, o syplionator, ma-

nobrava com o siphão destinado a lançar o fogo grego, o outro,

incumbia-se da ancora e amarra.

Os romanos e os gregos distinguiam, na antigüidade, a

bordo das suas liburnias e galeras, duas qualidades de com-

batentes: os oplitas e os epitas ; os latinos designavam os mes-

mos guerreiros pelas designações de scutagios ou porta-escudos,

e de psilitas. Os primeiros tinham por dever repellir as abor-

dagens; o seu armamento defensivo era pesado: o nome de

scutagios provinha do grande escudo ou tarja (broquel) com

que se cobriam para evitar os golpes de machete, dardo e chuço

dos assaltantes.

Os broqueis dos soldados das dromonas eram uniforme-

mente pintados, algumas vezes tinham o numero da tagma ou

circumscripção marítima a qual pertencia o navio.

O soldado tinha por defesa: o capacete de aço polido,

ornado de curto penacho de crina. vermelho ou azul; de cosso-

lete (lorica) de ferro guarnecida nos hombros de franja da

mesma côr da cimeira do capacete, de braceiras, couraça e botas

de malhas de ferro.

Serviam-se para o combate: do dardo; da acha guarnecida,

de um lado, de ponta acerada como ferro de lança, do outro,
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de cortante em fôrma de alabarda; de espada curta e direita.
Lançavam o martiobabulo, longa flecha chumbada a meia haste
e empennada em a sua base.

O psilita, soldado ligeiramente armado, formava o corpo
cie archeiros sob o commando do mestre-archeiro. O seu
escudo, pequeno e redondo, tinha, ao centro, ponta de ferro
longa de quatro dedos, chamada peite; uma malha de ferro
sobre o gibão e uma espécie de armadura ligeira, feita de nervos
entrelaçados, envolvia-o do peito aos tornozelos,

Usava também um casaco de couro e tinha por armas arco
e aljava contendo esta vinte flechas, funda e um tubo destinado
a lançar fogo grego, pequeno siphão que trazia por detraz do
escudo, contendo a matéria incendiaria já preparada e com a
respectiva mecha.

Os scutiagos, os psilitas, vestiam-se com habito curto,
branco ou pardo, que lhes ia aos joelhos, e sobretudo de lona

grossa acolchoada.

Remadores, marinheiros, seutagies e psilitas, tinham o
cabello cortado rente e usavam sapatos de sola grossa tacheada.
Como os épibatas da antigüidade, os psilitas subiam ás vergas
e dalli flechavam e atiravam calháos e fogo grego ao inimigo e,
algumas vezes, potes cheios de animaes venenosos, como ser-

pentes e escorpiões; doutras vezes, lançavam vasos .com cal
viva que, quebrando-se, 

"espalhavam poeira de cal que suffo-
cava e cegava os adversários", escreve Leão VI.

Os latinos lançavam, também, ao convez dos navios contra-
rios puas guarnecidas de pontas de ferro. O fogo grego era,
de outro modo, projectado por meio de mandrões como ora se
dá com as granadas de mão. Encerravam a matéria incen-
diária em vaso atravessado por mecha enxofrada.

Serviam-se ainda de espheras feitas de estoupa embebida
nas mesmas substancias do fogo grego, ou de dardos chamados
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falaricos cujas hastes eram envoltas, em zig-zag, com fila-

mentos enxofrados aptos a se incendiarem. Empregavam mais

malleolos elipsodaes ou bolas fortalecidas de bandas de ferro e

pontas do mesmo metal, cheias de estoupa e de fogo grego.

Vê-se que estes últimos projectis tinham certa analogia com os

foguetes a Congreve e com as balas á Paixan, pois, como estas

ultimas, fixavam-se profundamente no navio contrario contri-

buindo a incendiai-o.

A disciplina era muito severa a bordo das naves do Baixo-

Império, sendo numerosas as punições. Chibateavam mari-

nheiros e soldados por delictos leves. O desrespeito ao cen-

turião ou ao conde era punido de morte, o mesmo acontecia ao

desertor. As licenças eram dadas pelo conde; o official que

empregasse no seu serviço particular um marinheiro pagava,

á caixa de bordo, seis escudos.

A guarnição que se atemorisava em presença do inimigo

ou recuava por occasião de abordagem, era dizimada a tiros de

flecha. Os marinheiros que deixavam arrebatar a bandeira

eram, por escarneo, enviados aos navios hospitaes, dando-se-lhes

fusos quaes mulheres velhas.

As recompensas consistiam em repastos em commum, em

gratificações, pensões ou em armas de alto valor.

Até ao tempo de Leão VI não havia dromona imperial

para as expedições de guerra ou de prazer; o imperador em-

barcava ordinariamente em agrarias vermelhas, grandes embar-

cações de recreio de duas ordens de remos. Como estas uni-

dades não comportavam todo o séquito do imperador, o cere-

monial determinava que só os grandes officiaes o acompa-

ahassem, taes como o drongario dos remos, o dos guardas, o

ministro das finanças, o eteriarca, etc.

Leão VI mandou construir dromonas de maior tonelagem

para que maior numero de officiaes e cortezões pudessem
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acompanhal-o nas suas repetidas viagens. Outra dromonà.

chamada siibdvowiotici imperial, era destinada ao resto do cor-

tejo imperial e aos convidados indicados pelo Impei ador para

acompanhal-o quando se dirigia á Nicomedia ou ao Monte

Olympo.

Antes de Leão VI, o grande copeiro tinha sob suas ordens

os remadores das 
"agrarias", tanto vermelhas como pretas, ex-

cepto os pertencentes ao navio de recreio da mãe do impera--

dor, os quaes pertenciam ao serviço do grande trinchador.

No reino, porém, de Leão VI, as dromonas imperiaes eram in-

distinctamente commandadas pelo grande copeiro ou phialo.

Todos os dias, ao cahir da tarde, esse dignatario ia ao arse-

nal e alli, assentava-se no logar de honra ou phialado e julgava

as questões suscitadas entre remadores das agrarias ou das dro-

monas, mandando applicar castigos aos culpados de senões

disciplinares.

No reinado do mesmo imperador, o logar do phialado foi

successivamente preenchido por João ihalasson. Podaron e,

por ultimo, por um certo Miguel Barcalas, citado pelo impe-

rador Constantino Porphyrogeneta como um dos melhores ma-

rinheiros do Baixo-Imperio e que, de chefe de remadores da

dromona imperial e, depois, piloto, elevou-se ao alto posto do

phialado, ramo hierarchico que dava direito ao patriciado.

...."De sorte que, diz Constantino Porphyrogeneta,

quando o imperador entrava na dromona, a passeio ou em

viagem longa, via-se Miguel Barcalas, esse bello ancião, cuja

memória deveria persistir 
devido a sua habilidade no mar,

cm pé, á meia nau da dromona, excitar os remadores a puxar

remos, mostrando aos protocarabos como, segundo a força do

vento, era mister dirigir o navio do imperador".

Entre as extensas instrucções dadas por Leão VI 110 seu

livro de marinharia, recommendava especialmente aos centu-
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riões de ter sempre sob a mão 
"todas 

as peças necessarias ao

navio, como o leme, as scalmas (toletes), cabos, maçame, an-

tennas, vergas, em uma palavra, todas as peças com sobresa-

lentes. 
"Que 

haja, accrescenta, peças de madeira curva (ca-

vernas?), traves, estoupa, pêz; que, cada marinheiro tenha no

seu embornal, enxó, trado e serra".

A bordo das dromonas havia grande quantidade de calháos

chamados colchaços, para serem lançados ao vaso adverso e

dos quaes o inimigo se resguardava com os escudos. 
"Os 

psili-

tas, aconselha Leão VI, não devem lançar com açodamento os

calháos para não se cançarem. ficando inativos por occasião da

abordagem. Os sarracenos agem com calma: recebem quasi

impassíveis o primeiro choque do inimigo e, quando os vêem

fatigados, lançam-se á abordagem, atacando com impetuo-

sidade".

Em outro capitulo, o imperador aconselha que se tenha

todo o empenho em prover os marinheiros de viveres afim de

que se não rebellem, recommendando aos prefeitos não com-

metterem injustiças nem exigirem presentes de inferiores; a

collocarem. de preferencia os psilitas, soldados corajosos, acti-

vos e robustos, na parte superior da dromona para combater o

inimigo. Deveis conhecer os hábitos cie cada marinheiro e

soldado, como um bom caçador que conhece a natureza de seus

cães e delles se serve com opportunidade".

Antes de se fazer ao mar, a guarnição ajoelhava e resava;

um patriarcha ou bispo benzia o navio e pedia a Deus feliz

snccesso á expedição. Era praxe embarcar um marinheiro re-

cem-baptisado afim de que esse neophyto trouxesse felicidade

ao navio. Certos costumes idolatras misturavam-se a essas

praticas religiosas. 
"Assim, 

diz o imperador Leão VI, ha

muitos artifícios que vos podem ser de grande auxilio caso

tenhaes atilamento bastante para simular previsão de certos

phenomenos naturaes, dando-os como provas sobrenaturaes da

protecção do céo. No mar, o apparecimento de um astro ou
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de um eclvpse de que o vulgo ignora a causa; a definição de

um sonho pelo qual Deus haja por bem approvar o emprehen-

dimento; tudo isso influirá para que os marinheiros julguem

o superior apoiado pelo céo, avivando-se-lhes assim a coragem

° a confiança.

"De 
tempos a tempos, escreve ainda Leão VI, deveis

exercitar com cuidado os marinheiros nas manobras, em con-

juneto ou isoladamente. Depois, dividindo a frota em partes

adversas, simulareis uma batalha e, bem assim, perseguição e

retirada. Deveis, finalmente, exercital-os o bastante para que

se habituem ao estridulo dos combates e ás vicissitudes do mar.

"Deveis 
conhecer os ventos de accordo com as indicações

dos astros e escolher o logar do vosso desembarque que seja

bem abrigado do vento em aguas calmas, a menos que algum

acontecimento imprevisto vos force a uma navegação perigosa

e por aguas desconhecidas.

"Antes 
de combater, deliberae com os centuriões o que se

tem a fazer, e considerae o aviso geral como o melhor. Uma

vez este adoptado fazei-o executar e se o ataque do inimigo

sobreverter o combinado e, na previsão que isso succeda, re-

commendae aos capitães terem sempre os olhos fixos na vossa

dromona, a pamphyla, afim de receberem as ordens por signaes

(bandeiras ou galhardetes), 
visto a voz dos busios ser insuffi-

ciente no meio da atoarda do combate. As bandeiras de di-

versas côres serão tidas ao alto ou inclinadas á direita, á es-

querda, içadas, arriadas ou agitadas e mudadas de logar; ao

envez de as hastear na ponta de uma lança, será mais seguro

mostral-as com os braços estendidos.

"Os 
condes, prefeitos e centuriões, precisam conhecer

bem a linguagem dos signaes. Antes do embate aos mari-

nheiros e soldados reunidos no convez, deve ser lido pelo

centurião as penas militares em que virão a incorrer em caso de
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cobardia, exhortando-os a encarar, com denodo, os perigos.
E' mister não se lançar ás tontas no combate, tendo em vista
os azares da guerra.

"Só se deve, tanto quanto possivel, travar combate pro-
ximo á terra amiga afim de que o marinheiro veja próximo o
refugio no caso de derrota. Caso não se possa evitar o com-
bate, formae a vossa frota em semi-circulo; vós, almirante,
tende-vos ao centro e que as melhores e mais possantes dro-
monas occupem as alas em crescente: é o melhor meio de
envolver o inimigo. Doutras vezes, formando a vossa frota
em uma só linha, avançareis sús ao inimigo, procurando incen-
dial-o lançando-lhe fogo pelos siphões. Podeis ainela formar
em duas ou tres linhas, afim de substituir os navios da frente
que sossobrarem ou se retirarem da fila por avaria grossa. E'
mister escolher para travar batalha naval, o momento em que
o inimigo ainda não tenha entrado em forma ou venha acossado
por temporal".

Estes conselhos tacticos vêm de longe; (manto'á fortaleza
dos navios, Seneca, que não era almirante mas philosopho,
dizia: "Um bom navio, não é o pintado de cores vistosas,
com esporão de prata ou ele Ouro massiço, ornado de figuras
de marfim representando deuses sob a protecção dos quaes a
nave se ache, com sanefas de seda ou purpura; um navio deve
ser considerado bom quando é construído de rija madeira,
evoluindo bem no mar, resista aos esforços contínuos das
vagas; obedeça, com facilidade, ao leme e marche ligeiro, im-
pellido pelos remos e velas".

Longos annos decorreram antes dos navios romanos attin-
girem esse gráo de perfeição de que fala Seneca. Como é
sabido, os romanos pouco se preoccupavam com a sua marinha.
Nos primeiros tempos da Republica, só possuíam navios gros-
seiros construídos de pranchas mal alinhadas, formando antes
jangadas que navios. Uma galera carthagineza lançada ás
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costas da Italia pela tempestade foi, dizem, o primeiro 
modelo

dos navios romanos.

Até ao inicio das guerras punicas, Roma não tentara no

mar, nenhuma empresa de vulto. Mais tarde, instituídos pela

experiencia, os romanos adoptaram duas sortes de construcção

naval: uma, destinada ás expedições oceanicas, • a outra, ás do

Mediterrâneo.

Os navios destinados ao mar interior pesavam pouco, con-

struidos de madeiras ligeiras: amieiro, pinho, abeto, somente

a quilha, as cavernas mestras eram de carvalho.

Os navios ficando em secco na vasante, requeriam ainda

que as taboas do cintado e das aguas vivas fossem de madeira

rija, afim de poder 
encalhar, sem avaria, na praia.

A' imitação dos gregos e dos carthaginezes, os romanos,

ao lusco-fusco, encalhavam as suas naves na praia.- Os ger-

manos e gaulezes, 
rudes marinheiros do norte, habituados a

luetar contra as freqüentes borrascas dos tempestuosos mares

septentrionaes, motejavam dos marujos romanos: Nada ha

a temer no Mediterrâneo, diziam, alli não se corre nenhum

risco; ao cair da tarde, os marinheiros romanos, effeminados,

temerosos, varam os navios na praia, ao passo que, no terrível

Oceano, perdendo a costa de vista durante dias e dias, estamos

expostos ás vicissitudes do mar e a contínuos naufragios .

Os romanos, depois de combater por muito tempo os li-

burnios, piratas audazes da costa oriental do Adriático, acaba-

ram, como sempre acontece, por imitar as manobras de seus

perigosos inimigos, afim de lhes resistir 011 de os vencer com

as próprias armas.

A liburnia foi, assim, o modelo das galeras romanas que,

mais tarde, formaram a quasí totalidade das frotas dos senho-

res, então, do mundo. A frota de guerra, clanis, compu-

nha-se, além dos navios de transporte (naves oneraria), de
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alguns navios de tres a cinco ordens de remos (triremcs, qttin-

queremos, vares longuce) e de um grande numero de liburnias.

As guarnições eram tiradas dentre os cidadãos de ínfima

classe; serviam, quer como marinheiros (socü-navalcs, quer

como soldados navaes (classiarii navales) ou épibates.

Os remadores obedeciam a um chefe punsarius, liortator

ou porticulus) que, por meio de um malhete de madeira, indi-

cava a medida dos movimentos dos remos, quando queria acce-

lerar ou attenuar a marcha do navio.

O piloto (alguns navios tinham dois, um a ré, outro a

prôa, este ultimo chamava-se proveta). Os pilotos, reconhe-

cidos por uma cinta e casquete vermelhos, dirigiam a rota da

nave, pois os seus cargos eram separados dos do capitão (navar-

chus, magister navis) .

Os excellentes pilotos destinguiam-se sobretudo pela habi-

lidade de uma manobra importante que consistia em governar

o navio de tal maneira que elle prolongasse com o vaso inimigo

de modo a lhe quebrar todos os remos,

Esta manobra exigia seguro golpe de vista e presteza.

A guarnição militante formava, de ordinário, sob as ordens

de um tribuno e de um centurião chamados prefectus navis.

O commandante em chefe da frota era um cônsul ou

pretor; revestia-se do elamys (chlamyde), manto de general,

de côr escarlate bordado de purpura. De seu navio (navis

pratoria) ornado á pôpa de tres brandões, partiam os signaes

necessários ás differentes evoluções. Pode-se comparar esta

galera ás congeneres reaes do XVI e XVII séculos.

A principal arma offensiva das naves romanas consistia

na prôa, guarnecida de esporão de ferro, bronze ou madeira,

esta revestida de couro, chamavam-na rostrvm ou ceratum; era
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algumas vezes dividida em tres dentes ou serra afim de abran

ger maior superfície no costado do navio adverso.

Na pôpa elevava-se alta torre da qual partiam settas contra

os assaltantes; esta torre, dividida em partes, era erecta quando

prestes á acção; fixa, seria um óbice ás evoluções do navio

pela grande superfície apresentada ao vento.

Belisario imaginou certos parapeitos 
ou bordas, em amei-

íis, que serviam de abrigo aos marinheiros. Os romanos lan-

çavam ao inimigo, dardos incendiarios envoltos em estoupa

cmbebida de oleo e enxofre e potes cheios de fogo de artificio,

Esta ultima invenção foi attribuida ao carthaginez Annibal,

quando commandante da frota de Prusias.

A invenção do corvus (corvo), 
machina de guerra, data

da primeira guerra punica, 
empregada poi Duilius que apei-

feiçoou o dauphin dos gregos.

O 
"corvo" 

assemelhava-se aos guindastes actuaes. Longa

peça de madeira ou vdyichcy engatava no pé do mastro em

forte quicio, podendo girar a vontade, a outra extremidade

da haste disparava do mastro em angulo obtuso, suspensa, poi

talhas. Dessa extremidade pendia grossa corrente de ferro em

cujo chicote estava suspenso enorme cone de ferro, vasado,

cheio de chumbo para pesar mais (o corvo). No momento

azado, folgava-se por mão a talha e o corvo cahia com todo

o peso no convez do navio inimigo, perfurando-o. Gi andes

gatos de tornei de ferro, pendiam da base do cone, na cjueda

deste, ficavam esses gatos engatados na borda do orificio

feito pelo corvo. Uma vez os dous navios assim engalfi-

nhados, abatia-se de encontro á borda da nave adversa um

estrado de madeira semelhante aos das pontes levadiças guar-

necido na extremidade de grampos para mais aferrarem á

plataforma. Esta ponte facilitava a abordagem, combatendo

os assaltantes como se estivessem em terra.
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Esta atrevida manobra foi imitada, no começo do XVI

século, pelas guarnições das galeras de Veneza. Quando uma

dessas embarcações queria abordar o navio turco ou barba-

resco, parte dos marinheiros subia á verga; mantinham-se os

marujos a cavallo na verga muito chegados uns aos outros.

Uma vez ao alcance do navio inimigo, folgavam o amantilho

por mão, dando assim inclinação á verga e os marujos dei-

xavam-se escorregar por esse plano inclinado espalhando-se

pelo convez da nave contraria como, diz velho historiador,

"um 
rosário cujas contas se desfiam".

Vitruvio, Plutarcho e Polybio falam de corvos de força e

poder quasi incríveis; um desses corvos, com certas partícula-

ridades, foi inventado por Archimedes. 
"Via-se 

nas ameias

das muralhas de Syracusa grandes machinas, escreve Plutarcho.

Quando os navios romanos chegavam ao alcance dos longos

braços dessas machinas, súbito, abaixavam-se, tendo suspensas

antenas armadas de grandes gatos de tornei que seguravam as

naves e, pela força do contra-choque, as suspendiam, dei-

xando-as depois, cahir, sossobrando-as. Outra machina ainda

da invenção do illustre mathematico syracusano, suspendia o

navio pela prôa e, em seguida, baixando, mergulhava-o no

már".

Por maravilhosos e incríveis que pareçam esses factos,

são bem attestados e muito a miúdo repetidos por historiadores

gregos e latinos para parecerem duvidosos. Tudo o que se

pôde pensar é que os navios suspensos não eram de extraordi-

narias dimensões, mas a realidade da acção mecanica deve ser

admittida pois, tendo a mesma ou maior força do corvo de

Duilio força essa que residia na única potência da alavanca,

não se afastava em nada da simplicidade que se admira nas

mais bellas machinas da antigüidade.

Os romanos empregavam também arietes, catapultas de

pequenas dimensões, destinadas a lançar calháos ou vigas in-

f lammadas.
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Como acima alludimos, Roma, mesmo no apogêo da

gloria e poderio, pouco cuidou de sua frota. Subjugadas a
África e a Ásia, restava-lhe conquistar as Galias, a Germania
c a hoje Inglaterra. Essa gloria estava reservada a Júlio
César.

Após as guerras civis suscitadas entre César e Pompeu,

guerras essas terminadas pela morte deste ultimo general, as
quaes não proporcionaram nenhuma acção brilhante no mar,
César, de regresso a Roma, preparava-se a dar maior extensão
á Marinha quando, no anno 44 A. C, foi assassinado em
pleno Senado.

Não tendo nada a temer de Brutus e Cassius, Augusto
resolveu combater, vencendo-o, Sexttts, filho de Pompeu que, á
testa de bom numero de navios e de piratas do Adriático e do
Egêo, escapos á frota victoriosa de Pompeu, começavam, de
novo, a infestar o Mediterrâneo. Ambicionando ambos o po-
der supremo, Augusto e Antônio, commandando grandes
exércitos, vieram ás mãos. A batalha naval de Actium, uma
das mais disputadas da antigüidade, decidiu, em favor de Au-
gusto, a posse do Império.

Até á queda do Império romano do Occidente nenhuma
acção naval de vulto foi travada, mesmo porque ninguém mais
ousou disputar o domínio do mar aos dez césares que se segui-
ram a Amrusto.

Augusto Vinhaes
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Os cursos dagua se subdividem em cursos de fraca e de

ai,

forte declividade, conforme a relação  fôr maior 011 menor

big

do que a unidade. (1)

Além disso, diz-se que um regimen variado está sob a in-

fluencia da extremidade de montante quando a curva de remou

fica a montante do ponto em que ella concorda assymptotica-

mente com a recta H, e diz-se que o regimen está sob a in-

fluencia da extremidade de jusante quando a mesma curva fica

a jusante do ponto de concordância da mesma recta.

Estabelecidas essas noções, passemos á discussão da formula

h3 — H'3

ids = • dh (1)

h3—H3

Nesta fórmula (i, H, H') são constantes.

As duas primeiras são: i. declividade do fiindo; H, a

profundidade no regimen uniforme; H', a profundidade de-

nonninada critica definida pela relação.

hi/3:

' bi g
r T f f J r 

"•••*.-¦ * 
r+ t\ r

As variaveis são h, e s, isto é, profundidade no regi-

meu variado e comprimento. ui' .::i
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E' evidente que a equação referida nos dá o perfil da

superfície, porque ella traduz a variação da profundidade em

íuncção da variação do comprimento.

Dividiremos a questão em dois grandes casos, conforme

se trata de cursos de forte ou fraca declividade.

ltt hypothese — Cursos de fraca declividade

(1) — < 1 ou H' < H

t>ig

Io Caso — h>T ou H'<H<h.

Remou de elevação.

Neste primeiro caso, a fracção da equação (1) é positiva

(quer o numerador, quer o denominador são positivos) logo

h cresce com s. Si caminharmos para montante h vae

diminuindo e tendendo para H.

Quando h se confundir com H a curva do remou

toca a recta do regimen uniforme, logo a recta H é assyrn-

ptota a montante da curva do remou. Fazendo s crescer, h

cresce também. Quando s fôr infinito, h é infinito tam-

F&J

bem e a fracção da fórmula (1) assume a fôrma indetermi-

00 . , , 
¦

nada  .

00



NOTAS DE HYDRAULICA 427

Para calcular o seu verdadeiro valor, basta dividir os dois

termos por h3 e fazendo-se então h = 00 vem

' l . '

;

H'3

h3 1
= 1

H3 1

h3

Para h infinitamente grande a equação se reduz a ids = dh

e, portanto,

dh

ds

Isto mostra cjue no infinito o coefficiente angular da tan-

gente é a declividade; logo, esta tangente é horizontal.

No infinito a jusante a curva do remou e assymptota de

uma horizontal, conservando-se também assyimptota da recta do

regimen uniforme.

Aqui o regimen está sob a influencia da extremidade de

jusante. r

Para obter a equação da curva do remou de elevação, inte-

gremos a equação (1).

Notemos que esta equação pode ser escripta:

i ds = — Jh .

h3 — H3
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ou assim

i ds = 1 -4

dh f+

a 

i \ H3

bx g / h3 — H3

('L 

~)

1 blg/

dh ~

h3

H3

Fazendo-se = x , nova variavel, vem, differenciando:

:> r ' '

dh = H dx.

Logo,

(2) i d
(ai 

\ dx

b, g / x3 — 1

Temos assim a equação (1) transformada.

A integração sob esse aspecto é feita cam relativa facilidade,

pois o primeiro termo é uma integral immediata e o segundo é

iuma integral de uma fracção racional. D'esta ultima podemos

ter uma integração approximada, dividindo o numerador pelo

denominador .

1

x3 — 1

1 1 1
~ 

.+ 
— 

+ 
— 

==
Xo X" X"

+

Assim

ds = H dx + H + H

t-íi-)'
[x-a+ x-H + x-"+ ¦••• I <1

a integração é agora innnediata.
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Os limites serão (x„), correspondente a uma secção em

que s = s„ e (x) correspondente a s. Temos:

í(s-Sü)_H(x-x,))+h(i ~-~) -(— -— 
) +b,g / [ 2 Vx02 x* /

1 / 1 \ Líi. --] +

Em logar dessa integração approximada, vamos lançar mão
das fracções racionaes e proceder á integração como é feita em
tal caso. Este foi o modo por que procedeu Bressée chegou a
uma expressão eme elle tabulou.

A integração das fracções racionaes baseia-se na possibi-
lidade da sua decomposição em fracções simples, dos typos

ou do typo

(x-a)"

Mx 4- N

[(x-eOM-y-T

Vejamos o ..denominador como pôde ser decomposto. E'
fácil verificar que é uma identidade a expressão:

X»— l_=(x— 1) (x=4-x+l)

l'ode ;i nossa fracção tomar a forma

Jj 1

¦ x" —

Bx 4- C

1 x—1. xa + x+l
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em que A, B e C são coefficientes indeterminados que vamos

achar, ou ainda:

x3 — / x3 — 1 \

1 
— 

-f- Bx —)— C 1

x — Vx2 + x+ l/

ou

1 = A(x2 + x + l) + (Bx + C) (x-1).

Desenvolvendo e ordenando

1 
~ Ax2 + Bx2 -j- Ax — Bx -f- Cx -j- A — C

x2 (A + B) + x (A + C — B) + A — C — 1 = 0

Ora, isto importa, pela theoria dos polynomios idênticos,

no seguinte desdobramento:

A + B = 0 ; A + C — B = 0 ; A — C = 1

Da primeira tiramos A = — B donde substituindo na

seguinte vem

— 2B + C = 0

que sommado com a 3a, onde se substituiu A por 
— B ou

(—B 
— C) — 1 vem:

1
— 3 B = 1 donde B .

3

1

Como A = — B vem A  e finalmente

3

1 

2

3
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Substituindo, então:

1 1 x + 2

xs—1 3 x—1 3 x2 + x + l \

dx

x3 — 1

1 
Ç 

dx 1 Ax-f 2) dx

3 
/ 

x — 1 3 
J 

xs + x + 1

A primeira é immediata e egual a 3 log. nep. (x 1) e a

segunda é do typo

mx 4- n

—— . dx

(x 
—a)2 

+ /?a

cuja integração não é difficil de se effectuar.

Esta segunda integral estende-se a todas as raizes imagi-

narias de

ç(x) = x2 + x + 1 .

Ora, as raizes desta equação são

-l±Vl-4 1 V—3

Comparando com á forma geral das raizes a + /?y 
— 1

,V3~

vemos que a = — 
\ > P —  e ainda mais vemos que
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no caso m = 1 e n — 2. Assim, a integral

mx n m

(x 
— a)' + F

. dx = 1. [(x-a)2-f/22] +

mo. —j- n x — a

arctg. 

P P

torna-se no caso

í x-4-2

dx -1. [x2 + x + 1 | +
x-' -1- x+1 2

— 
i + x + j
arctg.

V V 3

2

+

ou ainda

/ x -f- 2 2x -(- 1
I • (x2 + x + 1) -f 

V 3 are tg

V~3
x2 + x + 1 2

Substituindo as integraes achadas vem:

I 
x3 —v 1 . 3

1

(X_l)

3

1
- 1. (x2 + x+l) +

2x 
-f-1

V 3 are tg. 

V3~

V 3 2x + 1
~ - - 1. (,\ 

— ]) — — 1. (x2 
-j-xfl) are tg

3 
y~T
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O primeiro termo do 2" membro multiplicado por 2 e divi-

dido por 2 pode escrever-se assim:

1

. 1. (x 
—l)a

Dahi

(' 
dx 1

X3  1

1. (x 
— l)2 j. (x= + x-f 1) -j-

6

V 2x -j- 1

are tg

V 3

ou ainda

I

dx 1 (x—l)2 V~3 áx + 1

rr  1. — -j are cotg.

J x3—1 6 x2 + x+l V~3

.Fazendo com Bresse

+ ^(x)

tem-se

1 (x2 + x+l) V 2x+l

1. are cotg.

6 (x—l)2 -3 V 3

dx

]

— — V)>(x)

ou

i (X—l)2 \/3 2x+l

(3) 
—4>(x) =—1. are cotg.

ó (x2 + x -f ]) y~3~
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Voltando-se á expressão

(a 

i \ dx

—

bj g / x3— 1

e entrando-se em conta com os limites, tendo dividido por H

i (s 
— s0) ai \
= 

(x 
—X0) 

+ | 
| [^(Xo) 

— «'(x) I

V bt g /

Substituindo x pelo respectivo valor tem-se

i (s —s0) h — h0
 —  -f-

H

+ 
('-Ü)[-(T)-(Tr)l

Esta é a equação da curva do remou em termos finitos,

Como vemos, ella é uma equação transcendente e, sendo

muito trabalhoso o seu calculo directo, Bresse construiu taboas,

dando os valores de x, variando de zero a infinito.

Os valores da funcção para a variação de x desde zero

até 1 acham-se directamente na taboa, mas para os valores de

(x) superiores a 1 Bresse adoptou disposição differente.

1

A tabella dá os valores da funcção para a variação de , de

X

um a zero.

Esta equação, na pratica resolve o seguinte problema:
"Conhecendo-se 

a descarga e a declividade de um curso d'agua

e conhecendo-se também a profundidade (hQ) em uim ponto

de abcissa (su), calcular a profundidade em um ponto qual-

quer, tendo (s) para abcissa."
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A primeira cousa a fazer é calcular H, profundidade do

regimen uniforme.
Vimos já,

H 53 /¥
e, de accôrdo com St. Vénant, deve-se attribuir a K o valor

indicado por Tadine bt = 0,0004.

ai 10
Calculamos depois  tomando-se a — —— .

btg 9
h0

Conhecido h„ e H obtemos x„ = —-, valor com
H

que entraremos na taboa de Bresse e determinaremos ^).
Calcttlase (s — s„) de accôrdo com os valores dados e

como assim a equação (4) só conterá incógnito o termo ^(x),
delia podemos deduzir o seu valor, com o qual na tabeliã de

Bresse acharemos (x).
Agora podemos achar h, pois temos a relação onde H

h
é já conhecido: x _=

H .

CONSTRUCÇÃO DA CURVA DE REMOU .

A curva do remou pôde ser construida por pontos, partin-
do-se da equação (4).

Para facilitar esta construcção desenha-se, para um deter-
minado curso d'agua onde (i) é conhecido, gabaritos corres-

pondentes a differentes valores da descarga.
Em seguida, tendo-se no desenho o perfil longitudinal do

fundo, faz-se o perfil do gabarito coincidir com elle.
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Marca-se no desenho um ponto qualquer da curva do re-

"liou, escorregando com o gabarito para cima ou para baixo até

que um de seus pontos venha a coincidir com elle. A curva fica

assim determinada.

Este ponto da curva de remou pôde ser de preferencia o

ponto situado a montante da barragem que produziu o movi-

mento variado onde a influencia desta não se faz mais sentir.

A -determinação deste ponto não é comtudo muito precisa, mas

segundo alguns autores elle pôde ser tomado como distancia da

/S

crista da barragem 5 a 6 vezes a superelevação d'agua produ-

zida pela mesma. Este processo, o mais rigoroso que a theoria

fornece, é entretanto muito complexo para as applicações e por

isso na pratica substitue-se a curva real do remou por uma

curva, approximada e que pôde ser formada por um arco de

circulo ou iam arco de parabola.

O arco de circulo fica determinado do seguinte modo:

Seja AB o perfil longitudinal do fundo e BN a barragem

que produziu o movimento variado. Seja M o ponto deter-

minado pela formula dos vertedores, de accordo com a carga

acima da soleira necessaria para o escoamento sobre a barra-

gem, da descarga do curso d'agua.

Em seguida, estabelece-se que o arco de circulo deve ser

tangente em M á horizontal MD e deve também, de accor-
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do comi as considerações anteriores, ser tangente á recta do re-
gimen uniforme; o circulo fica assim determinado, pois para
termos outro ponto de contacto basta marcar um segmento
DE __ MD. Verifica-se praticamente que o remou não é sen-
sivel além do ponto E.

Estudemos agora a hypothese parabolicta, isto é, aquella
que admitte a substituição da curva real por um arco de para-
bola do 2° gráo.

Esta substituição foi imaginada pelo engenheiro francez
Poirée, inventor das barragens moveis.

A parábola fica determinada do seguinte modo: Seja CD
a recta do regimen uniforme e M o ponto até onde attinge a
superelevação produzida pela barragem. A esta superelevação
chamaremos de (ZD) . Prolonguemos a vertical que passa por
M até o ponto E sendo ME = MD e portanto DE = 2Z0 .

'~^-_£__^ _, -,
~"~~*=;;:;;:;~^-ir.7~^ tr}*

>t^--_^__;___^ __T____;__ ¦£_

Tracemos por E uma horizontal até encontrar a recta
do regimen uniforme e por M outra recta também horizon-
tal My. A parábola de Poirée é do 2" gráo, tangente á recta
do regimen uniforme em F e á horizontal My em M.

Admitte-se que o remou não se estenda além do ponto F,
e a distancia EF, que designaremos por 8, denomina-se
amplitude do remou.
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Vejamos a equação da parábola de Poirée.

Tomemos para eixo dos y a recta My e para eixo
dos x, ME. A equação de uma tal parábola é da fôrma

y2 = 2px.

Para calcular p basta saber que a parábola passa pelo
ponto F, cujas coordenadas são Z0 abcissa e 8 orde-

2z0
nada. O triângulo EDF dá-nos 8 = . As coordena-

i

das deste ponto devendo satisfazer á equação ela parábola temos

4 z02 2 z0
= 2 pz0 donde p 
i2 i2

4z0 .
Agora a equação ela parábola será y2 = . x . Con-

i2

vem eliminar dahi a variável (x), que não é a que se leva cm
conta na pratica, mas sim a distancia vertical nin ela curva
do remou á recta elo regimen uniforme. ..

Representemos por x e y as coordenadas do ponte
m em relação aos primitivos eixos. Seja t a intersecção dc
mn com o eixo elos y; assim a antiga abcissa é: mt = x
e Min = Z será a nova. Tracemos a horizontal Dg pele
ponto D. Temos evidentemente gt = z„ .

A figura nos mostra que

mt -f- gt __¦ mn -_- ng
ou

x -f- Z0 — Z -f iy
ou

x = Z — Z0 -f- iy
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4z„

i2

439

tira-se
y-r

4zu

Egualando-se os dois valores de x tem-se
y2i2

donde

iy *= ——
4z0

4 z0- — 4 z0 iy -f y2 i2

4z„

(2z0 — yi)2

4z0.
Attendendo a que os valores de y pouco dif ferem dos

valores de s, contados parallelamente ao perfil do fundo, po-
demos substituir nesta equação y por s e temos

(2z„ — si)2
Z := 

4z0

que é a equação da parábola de Poirée, largamente empregada.
Observemos que a amplitude do remou é dada pela formula

2z0

que acima deduzimos pela consideração de um triângulo re-
ctangulo. ' ':.'•' '•''.! ' ¦> '
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1" ti ypothese — 2° caso — H' < h < H .

Este segundo caso é o de um remou de abaixamento. O

numerador da fracção do segundo membro da fórmula (1) é

positivo, porém o denominador é negativo e o valor da fracção

é portanto negativo; h decresce quando s augimenta.

Si a partir de um determinado ponto subirmos o curso

d'agua, a profundidade vae crescendo e se vae approximando

da profundidade Ií do movimento uniforme, com a qual ella

se confundirá no infinito a montante. Logo, a montante a curva

do remou tem por asymptota a recta do regimen uniforme.

Para jusante a profundidade vae decrescendo e approxi-

M;ando-se de H', profundidade critica.

Em um ponto A, cuja cota é visinha de H' ha uma

discontinuidade no movimento e a equação (1) deixa de ser

applicavel. As circumstancias physicas que podem produzir um

caso destes têm como representação principal um degráo brusco

no perfil do fundo, produzindo uma chamada d'água que acar-

reta o abaixamento da superficie livre em relação ao regimen

uniforme.

A equação da curva do remou é em termos finitos a ex-

pressão (4). Pôde ser calculada por meio das taboas de Bresse.

Não vale a pena cogitar da representação graphica substituindo

F,9. //
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por arco de circulo ou de parabòla, porque este caso não encon

tra applicação na pratica. O regimen está sob a influencia da

extremidade de jusante.

1" HYPOTIIESE  3o COSO  h <C H <C H .

A este caso Flamant chaima de resa.lto.

Neste caso ha realmente um resalto, mas convém não gene-

ralisar essa designação, porquanto 
esta equação, em estudo, não

nos permitte applical-a aos resaltos.

Aqui o numerador e o denominador da fórmula (1) são

negativos, logo a fracção é positiva e h cresce á medida que

s cresce também.

Si a partir de um determinado ponto caiminharmos para

jusante, a profundidade 
vae crescendo e aproximando-se de

H', profundidade 
critica.

Nas visinhanças de H', dá-se uma elevação brusca da

superfície e uma discontinuidade no movimento a jusante, do

qual a profundidade 
é maior do que H ou mesmo maior do

que H; dahi por diante a profundidade 
vae crescendo coirr

s, de modo a curva de renome tornar-se asyimptota de uma

horizontal a jusante.

Caminhando para montante do ponto considerado, como h

FiSV

é comparavel a s, a profundidade

pôde quasi se annular.

decresce rapidamente
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O eme caracterisa esse 3U caso é uma elevação rápida e con-
tinua da superfície até um certo ponto onde se produz um re-
salto de elevação; dahi por deante, para jusante, o perfil con-
tinúa sob a influencia da extremidade de montante ou de ju-
sante, conforme o caso.

2a hypothese — Cursos d'agua de forte declividade.

a i.
> 1

ou
H' > H

Io caso — H < h < H' .

O numerador da fracção da fórmula (1) é negativo, logo
h decresce com s.

Quando se desce para jusante o curso d'agua, h vae di-
minuindo gradativamente.

Si a partir de um determinado ponto, caminharmos para

Fg- VI

montante, h vae crescendo e vae approximando-se de H':
nas visinhanças de H' dá-se uma discontinuidade no movi-



NOTAS Dlv HYDRAULICA 443

niento e a superfície eleva-se bruscamente. Isto corresponde a

uín resalto de abaixamento.

A jusante do resalto a curva do remou fica entre a recta

do regimen uniforme e a recta da profundidade critica e, no

infinito a jusante a recta do regimen uniforme é a asymptota

da curva do remou.

O regimen está, pois, sob a influencia da extremidade de

montante.

2a H YFOTIIESE  2o COSO — H < H' < h .

Tanto o numerador como o denominador da fórmula (1)

são positivos neste caso; logo, caiminhando-se para jusante a

profundidade deve e caminhando-se para montante ella deve

decrescer e approximar-se de H' profundidade critica.

Nas visinhanças desta cóta ha uma discontinuidade no mo-

vimento e uma depressão brusca na superfície.

Dahi para montante a curva do remou vae tendendo para

a recta do regimen uniforme. O regimen está, pois, sob a in-

fluencia da extremidade de jusante.

2a hypothese — 3o caso — h < H < H' .

Neste caso ambos os termos da fracção da equação (1) são

negativos; a fracção é, pois, positiva; logo, a profundidade

cresce quando se caminha para jusante e cresce approximando-se

fíg-V"

'

1
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de H, attingindo-a no infinito a jusante. Para montante,

como h é comparavel com s, decresce rapidamente com s

e pôde tornar-se muito pequeno. O perfil da curva do remou é

pois o indicado na figura.

flqV/r/'

Não ha resalto, ha sim uma curva continua, que tem para

asymptota a jusante a recta H do movimento permanente

unifortme. O regimen está sob a influencia da extremidade de

montante.

Capitão-Tenente

OsWALDO STORINO

da Directoria de Engenharia Naval



Observações sobre o tiro anti-aéreo naval
9

Pelo Capitão Tenente Manoel Pastor, da Marinha de

Guerra Hespanhola

O enorme desenvolvimento e continuo progresso, em ma-

terial e modo de agir, que experimenta o tiro anti-aéreo ter-

restre contende, de modo notável, com o que até hoje se ha

feito quanto ao mesmo assumpto pelo lado naval. Abundam

estudos e tratados no referente ao tiro anti-aéreo terrestre,

rareando os tendentes a resolver o problema do tiro naval. Mais

explicito : o tiro anti-aéreo terrestre é questão resolvida,» ao

passo que o naval, acha-se ainda em estado embryonario, visto,

por emquanto, não se dispor de apparelhos e processos de tiro

que proporcionem resultados satisfactorios.

A leitura de vários artigos quanto ao assumpto nesta e

noutras revistas; o compulsar livros modernos de artilheria,

e a concepção da urgente necessidade de nos defendermos

contra as armas aéreas, levaram-me a reunir, em um só tra-

balho, uma serie de elementos dispersos, agrupando-os e, al-

gumas vezes, apresentando opinião própria.

\

A premissa obrigada deste trabalho é o conhecimento e

estudo do armamento anti-aéreo dos navios das principaes

marinhas, utilisando alguns dados fornecidos pelo 
"Journal 

of

the W. S. Artillery", contribuindo para estimular a minha

penna o communicativo enthusiasmo e acerto ao que alguns
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companheiros, entre os quaes Magaz e Bobadilla, trataram,

nestas mesmas paginas, o assumpto de que ora me occupo.

Quasi nada é original neste pequeno estudo; para a gene-

ralidade dos leitores só servirá para repassar questões

conhecidas.

DIFFERENÇA ESSENCIAL ENTRE OS SYSTEMAS

DE TIRO ANTI-AÉREO TERRESTRE E NAVAL

Buscam-se todos os methodos para o manejo do material

anti-aéreo terrestre na medida das variações azimuthaes e ver-

ticaes do alvo referentes a uma orientação fixa á linha hori-

sontal. Nella se fundam os modernissimos apparelhos cal-

culadores das leis do movimento do aéreo, base da predicção

a introduzir-se em todos os dados que se subministram ás

peças, isso de tal modo que, funccionando tudo normalmente,

devem reunir-se no mesmo ponto do espaço o projectil dis-

parado e o avião, sendo ainda mister, explodir o primeiro no

dito* ponto.

Taes processos estão sujeitos a innumeros erros que som-

mados, permanecem e combinam, como a theoria, aliás, nos

ensina, dando um resultado pratico mui modesto, pois, para

obter um acerto, tornam-se precisos muitos disparos. Obter 4

ou 5% de impactos é resultado altamente satisfactorio, difficil

de obter.

Em canhões, porém, montados em navios precisa-se das

origens fixas de coordenadas, devido á mobilidade inherente

aos mesmos e, dahi, cahem pela base os processos empregados

em terra, sendo mistér recorrer a lentos methodos de 
"record",

tabellas, etc., que dão tempo bastante para que o aeroplano

nos faça de fácil alvo aos seus lançamentos.

Da-se assim o caso de que todos os methodos de tiro anti-

aéreo naval fundam-se no tiro de barragem ou cortina, sendo
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o caso de ataque aéreo rapida variante da classica acommettida

cie destroyers. Eis porque o tiro anti-aéreo de navios man-

tem-se em notável estado de atrazo em face do terrestre.

MATERIAL

Quasi todos os navios ora construídos ou em construcção

têm um armamento anti-aéreo, consistindo em geral em

bateria de quatro ou seis canhões, não superiores em calibre

de 12,5 centímetros e algumas metralhadoras. O Sufolk'

inglez, por exemplo, montará, quando prompto, 4 de 10 cen-

timetros, e o 
"Emerald", 

também inglez, possuirá 2 de 10

centímetros, 2 de 47 m/m e 8 metralhadoras; o Omaha ,

americano, terá 4 de 76, 2 m/m, e o 
"Pensacola 

, seis de 12,
'5 

centímetros. O 
"Furotaka", 

japonez, tem uma bateria

anti-aérea de 4 de 76 m/m.

Discrepando desta norma, a França ora constróe o cru-

zador 
"Duquesne" 

que será armado, no tocante á defeza

aérea, com 8 canhões de 75 m/m, 8 de 37 m/m automaticos

e 12 metralhadoras. O cruzador italiano 
"Trento", 

possuirá

nada menos de 16 de 10 centímetros.

As unidades subtis como destroyers, submarinos, etc.,

têm canhões de menor calibre e em menor numero.

No referente a nossos navios, pode-se adeantar que o

seu armamento anti-aéreo desempenhará o papel que lhe é

destinado, caso manejarem bem, embora escasseiam metralha-

doras.

Examinadas as anteriores caracteristicas, observa-se não

haver critério definido quanto á classe e quantidade de arma-

mento que se deve montar; observa-se, porém, que augmentam

em numero canhões e metralhadoras anti-aéreos.

A organisação anti-aérea em um navio constituirá em

agrupar peças de modo a poderem formar cortina ou barragem
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na direcção em que se acerca o atacante. Este systema, em

muitos casos, fará com que o avião desista do seu intento; si,

porém, ao em vez de um, se approximar uma esquadrilha em

varias direcções, impossível será interpor barreira de pro-

jectis ante cada apparelho; dahi o fracasso da defeza, insuf-

ficiente a repellir todos os ataques.

Estes racciocinios, quiçá, são os que induziram a França

e a Inglaterra a adoptar tantas metralhadoras (12 e 8, res-

pectivamente) no 
"Duquesne" 

e 
"Emerald". 

Com as me-

tralhadoras, não ha duvida, não se obterão os excellentes al-

cances obtidos com os modernos canhões de 76 m/m e de 10

centímetros; attingem, porém, alturas de 1.000 e 2.000

metros (metralhadoras Browning, 7 m/m, aperfeiçoada), e,

ainda, a de 3.000 (com calibre de 12,6 m/m) ; o que basta e

sobra para abater apparelhos que, prestes a lançar as suas

bombas, sejam alcançados pelos projectis.

Acontece que, os apparelhos de bombardeio são blin-

dados e podem resistir ao calibre de 7 m/m; por isso a metra-

lhadora ideal para o tiro anti-aéreo seria a que empregasse

um calibre entre 15 e 20 m/m, pois, hoje, um maior calibre

prejudicaria a velocidade do tiro e o funccionamento da arma.

Supponha-se, em serviço, uma metralhadora de calibre

de 15 m/m, disparando a razão de 200 tiros por minuto e

cuja maxima ordenada, no seu maior angulo de elevação, fosse

de 4.000 metros. A cartucheira empregada seria ampla e

os projectis teriam sufficiente pezo e energia para que um

ou dois puzessem fóra de combate o avião alcançado, embora

iosse blindado.

A ligeireza e facilidade de manejo de taes metralhadoras

permittiria empregal-as em grande numero, repartidas pelas

partes elevadas e desguarnecidas do navio, taes como as ex-

tremidades do passadiço, plataformas, etc.

Caso se quizesse obter ainda maior rendimento poder-

se-ia agrupal-as 3 a 3 ou 4 a 4, formando uma só peça para
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a pontaria, augmentando, portanto, a densidade do fogo com

o qual seria mais efficaz a cortina produzida para cada grupo

ciue se poderia, denominar de nucleos de metralhadoras (!)•

Pelo exposto não se deve inferir que se deva prescindir

dos canhões; pelo contrario, as metralhadoras só sei iam effi-

cazes auxiliares daquêlles, cuja missão seria abater os appa-

relhos que, tendo transposto as cortinas estabelecidas pelos

canhões conseguissem alcançar posição favoravel para lançar

as suas bombas.

Acredito, portanto, que a metralhadora tem papel impor-

tantissimo na defeza anti-aérea dos navios e, por isso, refe-

rindo-se ao caso particular de um cruzador, Washington ,

opino que a sua defeza contra aereo-naves deve ser constituída

por 8 canhões de 10 c/m (aptos também para tiro rasante)

e 12 metralhadoras de 15 m/m, sendo estas ultimas agrupadas

em 4 nucleos nas partes mais altas e desguarnecidas das super-

structuras.

MUNIÇÕES

Qual o projectil mais adequado ao tiro anti-aéreo ?

Procedendo por eliminação veremos que nem as granada?

perfurantes nem as ordinarias de espoleta de percursão podem

ter applicação.

A duvida jaz entre a de metralha, e de alto explosivo e

de grande fragmentação.

(1) Sir George Thurston na pag. 86 do 
"Brassey's 

Naval and

Shipping Animal" correspondente a 1927, prevê a possibilidade de

agrupar canhões cm tríplice ou (juâdruplâ montagem para objcctivos

aéreos. Também na fig. da pag. 88, na descripção do armamento

dc um seu projecto de supcf-cotiductof dc flotilhci, diz, referindo-se ao

armamento anti-aéreo;.... 
"Pelo menos 16 de 40 m/m dc grande

angulo", e se observarmos bem a fig. em questão veremos que os

ditos canhões apparecem agrupados em montagens rapidas. (N. do T.)
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A primeira seria de indubitavel efficacia no caso de ser

o cône de balinotes interceptado pelo alvo; como, porém, o

tiro anti-aéreo requer mais dispersão do que a obtida com os

balinotes do shrapnell, pensou-se em duas soluções: primeira,

a granada de alto explosivo com espoleta de tempo, cuja força

destruidora principal radica nas ondas de pressão que devem

agir principalmente sobre o aviador, fazendo-o pelo menbs,

perder os sentidos; segunda, a granada de alto explosivo pre-

parada para a fácil e miúda fragmentação em zona a mais

extensa possivel, e cujo poder destruidor se estribe nos im-

pactos de seus fragmentos sobre as partes vitaes do aereoplano.

Esta ultima granada será provida de espoleta de tempo.

Tanto o emprego da granada de metralha, como as duas

indicadas de alto explosivo, requerem espoleta de tempo.

Todos os profissionaes conhecem-lhe o mecanismo e funcciona-

mento, cujo fundamento é a duração da combustão do mixto;

esta duração é funcção da pressão atmospherica, da tempera-

tura e do grão de humidade; tres cousas que podem variar

muito de uns para outros casos e que, no mesmo dia, podem

mudar, segundo a hora e a cota a que se devam effectuar as

explosões.

Isso, que, por si só, é causa de considerável erro provável

de explosão ao largo das trajectorias quando rasantes, con-

tribue, avoluma-se muito mais ao tratar-se do tiro anti-aéreo

visto que neste tiro as differentes pressões, temperatura e humi-

dade, das diversas altitudes, produzirão evidentemente uma

mais irregular combustão do mixto que nas trajectorias rasan-

tes, produzindo, em consequencia, enormes dispersões longi-

tudinaes.

Pesando bem estes inconvenientes ensaiou-se as espoletas

de percursão ultra-sensiveis, afim de que rebentem, por exem-

pio, ao contacto da débil resistencia de uma aza de aeroplano;

o que nos traz de novo á necessidade de que alguma traje-
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ctoria tropece com o apparelho, diminuindo, portanto, a proba-

bilidade de abatel-o.

Sendo, pois, este interessante problema ponto capital no

tiro aéreo, conduziu ao emprego das'granadas fumigenas 011

traçadouras, que facilitam o trabalho de corrigir o tiro. Acha-se

também em estudo uma espoleta mecanica de tempo, para eli-

minar os erros da combustão do mixto; ignoro, porém, os seus

princípios e muito menos sei se já foi experimentada.

Em relação aos projectis que as metralhadoras anti-aérea1:

devem utilisar, acredito serem preferíveis os fumigenos para

facilitar o trabalho do apontador, pois os seus effeitos devem

ser por impacto directo.

Quanto a mim a questão do projectil a empregar simpli-

fica-se, caso se adoptem metralhadoras.

DIRECÇÃO DO FOGO ANTI-AÉREO

Referida a canhões, a direcção do tiro anti-aéreo reduz-se

a escolher um bom methodo de estabelecer zonas batidas, e

para isso é mistér admittir hypotheticamente alguns dados re-

ferentes ao avião, todas as vezes que não haja tempo para

calculal-os.

Presume-se que os aviões de bombardeio não voem em

grandes altitudes, visto dahi resultarem lançamentos muito in-

certos; tão pouco voarão baixos demais que se tornem fácil alvo

á fuzilaria e metralhadoras ligeiras. Pode-se admittir a cota

de 2.000 metros, por exemplo, como provável altitude de

ataque.

Si os atacantes caminham directamente ao navio, caso o

mais geral, a correcção de desvio pelo andar do alvo será des-

presivel pela sua pequenez; em compensação, dar-se-há impor-

tancia ao desvio em altura, que é o angulo que formam as •

visadas ao alvo no momento de fazer fogo e no da chegada do

projectil.

Esta correcção, a mais importante do tiro anti-aéreo, de-

pende da velocidade, cota e distancia do alvo. Começa-se 
por
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fixar a distancia a que se ha de estabelecer as barreiras: sup-
pondo a cota de ataque de 2.000 metros, só falta para apreciar
a velocidade, que se gradue segundo os apparelhos que disponha
o inimigo ou por outras velocidades achadas em anteriores occa-
siões. Pode-se partir da supposiçâo de 90 milhas horárias.

Com estes presumidos elementos pode-se, de antemão, cal-
cular os necessários dados para estabelecer zonas batidas, por
exemplo, a 6.000, 5.000, 4.000, 3.000 e 2.000 metros. Além
dos dados inherentes á alça, é mister dispor de lotes de gra-
nadas- com as suas espoletas de antemão graduadas, de modo
que, cada uma, corresponda a um alcance. Assim, desapparece
o tempo morto empregado em graduar espoletas.

Si se avista um avião, dar-se-ha logo os signaes de alarma
e ponto do horizonte do seu apparecimento, seguindo-se o fogo
de barragem, tudo envidando para que esta fique sempre de-
ante do apparelho. Caso, durante o ataque for possivel deter-
minar a altitude e velocidade do aéreo, se poderá modificar, em
beneficio do tiro, os dados de algumas barragens. Na possibi-
lidade deste caso, deve-se de ante-mão calcular os dados para
varias altitudes.

Como os ângulos de elevação para a mesma distancia em
tiro aéreo, variam com os ângulos de situação, resulta que, nos
mecanismos das alças, se torne preciso variar os dados de
maiores Índices quando se passa de uns para outros alcances.
Estas operações são mais ou menos rápidas, de accôrdo com a
concepção e construcção dos mecanismos das alças de mira.

Outra cousa que pôde influir na direcção do tiro é a facili-
dade de transmissão de dados e dos resultados da observação.

Estas transmissões, tão importantes em toda a classe de
tiro, são ainda mais no anti-aéreo, devendo, por isso, dispor de
rede electrica e phonica independente dos restantes serviços
do navio.

Factor importante no tiro de que tratamos é o conhecimento
da approximação dos atacantes, pois é tão escasso o tempo de
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que se dispõe para batel-os, que o saber-se com dois ou três mi-
mitos de antecipação que um inimigo se acerca, constitue grande
vantagem, maior ainda, quando também se assignala, embora
approximadamente, o ponto do horizonte por onde tenha de
surgir.

Ambos estes casos se conseguem de certo modo pelos meios
acústicos de direcção, apertas estudados entre nós, porém mui
cuidados em outros paizes em que os seus adeptos asseguram

que, em prazo não longiquo, se poderá dirigir o fogo nocturno
anti-aéreo sem o emprego dc holophotes, utilisando-se somente
de estações detentoras de sons em communicação com um posto
central.

Outro cios factores de êxito será o treinamento do pessoal,
pois é evidente que seguir com segurança alvos tão reduzidos
deslocando-se velozmente requer, nos apontadores, constante

pratica e, sobretudo, familiaridade com essa classe de alvos.
Si se me permitte opinar sobre este ultimo e importante

assumpto, direi que me parece factível a adaptação do apparelho
Légé, já em uso nos nossos navios, aos canhões anti-aéreos,
fazendo-se-lhes ligeiras modificações. Seria de bom aviso que
os apontadores, chefes de peças, praticassem diariamente, e de

quando em vez, fizessem exercícios de tiro em globos pairando
e. bem assim, com pessoal algo trenado, sobre fluctuantes de
lona rebocados por aéreoplanos tal qual se faz nos Estados
Unidos.

Não se deve esquecer, finalmente, o enorme progresso da
Aviação e os respectivos meios de ataque; o que fará compre-
hender a utilidade de nos acharmos prevenidos contra estes mo-
ciemos e terríveis meios de guerra. Do pouco que fica dito
resalta o actual estado e possíveis melhoras da defeza anti-aérea
dos navios utilisando-se exclusivamente de seus próprios meios,

quando não seja factível a cooperação de aviões defensores o

que, em definitivo, constitue a sua melhor defeza anti-aérea.

Trad. A- V.



Diário da navegação de Pero Lopes de Sousa

COMMENTARIO DE EUGENIO DE CAS I RO

"Hasta csa fria maiiana dcl 27 de Agostc

Cor rio li no tcnici historia ...

Paz Soldan.

Até 11 de Junho ultimo, época em que terminou a impres-

são do seu livro, Eugênio de Castro jázia mergulhado na

extrema modéstia em que se escudara nao obstante ser autoi

de dois livros de valor real: 
"Cruzeiros" e 

"Terra 
á Vista".

Só limitado circulo de .estudiosos 
e eruditos o conheciam

apreciándo-o devidamente: era qüasi desconhecido entre os

seus proprios pares. 
Fugia á evidencia como sóe acontencer

aos homens de verdadeiro mérito, embora se sentisse com

envergadura a pairar em altitude andinas.

Não tenho por habito exagerar; caso algo se dê nesse

sentido, isso provirá de incontido enthusiasmo provocado por

notável e inesperada causa. Confesso que senti verdadeira

surpresa ao compulsar o paciente 
e erudito trabalho que Eu-

gênio de Castro teve a gentileza 
de me offertai.

Antes de proseguir 
nesta minha desprentenciosa aprecia-

cão, seja-me licito apresentar tres abalizadíssimas opiniões no

referente á obra de Eugênio de Castro, opiniões essas que só

por si bastam para consagral-o. Reporto-me a Capistrano de

Abreu, a João Ribeiro e a Carlos Malheiro Dias.

Capistrano de Abreu era o homem que sabendo um num-

do de coisas e sendo 
"o 

mais rico fundo de oceano espiritual
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que ainda houve no Brasil", era parco em elogiar; assim como,

indifferente, não os aceitava para si, assim, raras vezes os

distribuía: só o fazia a quem. por verdadeiro mérito, se impu-

nha á sua distrahida attenção.

"Durante 
sua ephemera presidencia da Academia de

Letras, escreve Capistrano de Abreu no prefacio da obra,

Afranio Peixoto cogitou de imprimir ou reimprimir obras

representativas da historia e da cultura brasileiras. O 
"Diário"

de Pero Lopes não podia ser omittido e para apresental-o ao

publico impunha-se o nome de Eugênio de Castro, Capitão de

corveta, autor de dois livros de valor real, que tinha feito

uma viagem á roda d,o mundo e conhecia de visu o litoral brasi-

Itiro".

Ao terminar o extenso prefacio, o seu canto de cysne, á

cbra de Eugênio de Castro, Capistrano de Abreu, exprime o

desejo: 
"que 

haja leitores dignos de tanto trabalho e tanta

intelligencia". Esta recommendação proveniente de um Mestre

da estatura do eminente historiador cearense basta, repito, para

consagrar uma individualidade.

Segue-se outro homem de letras, João Ribeiro, infenso a

descabidos elogios mas que os prodigalisa ao autor dos com-

mentarios ao 
"Diário" 

de Pero Lopes. Respiguemos em a sua

"Chronica 
Literaria" do Jornal do Brasil: 

"Eis 
aqui um livro

que destruiria todo o meu pessimismo, se eu o tivesse, acerca da

erudição brasileira. Não é proprio das nossas condições na-

cionaes na terra fértil que estimula os appetites políticos e

práticos achar de vez em quando alguns homens que preferem

o asceismos do estudo ás grandezas mundanas tão ao alcance

da mão de ambiciosos. Este parece o caso do commandante

Eugênio de Castro que consagrou quatro annos de vida ao

labor intenso de deletrear e explicar o roteiro de um navegador

quasi esquecido.... 
"O 

autor, ainda jovem modesto e dotado

das qualidades principaes do erudito, ainda nos dará certa-
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mente novos fructos do seu engenho e perspicácia, que tanta

vez fica demonstrada nessa exhausctivo commentano".

Cabe a vez agora ao illustre literato e historiador portu-

guez Carlos Malheiro Dias. Respiguemos também na sua

______ Chronica publicada no "O Jornal". 
"Estas duas linhas

serão o prêmio ele quatro annos de transcendentes estudos, de

lúcida reflexão e de pertinaz trabalho! A Historia terá redu-

zido a breves syntheses a monographia cop.osa e exhaustiva

do paciente e emérito pesquisador e analysta.... "Esta

laboriosa tarefa é tanto mais digna de respeito quanto uma

obra deste quilate se destina, pela sua natureza erudita, a ser

manuseada apenas pelos profissionaes, os technicos e osgeo-

graphos, no recolhimento dos archivos e das bibliothecas ....
"O Sr. Commandante Eugênio de Castro encontrou a peroia

na ostra" "A honra que delia emana projecta-se sobre a

corporação da Armada Brasileira. Esta obra é um attestado

da sua cultura e vincula-a ás tradições gloriosas dos ante-

passados".
A, linguagem é de portuguez castiço, o que não é usual

nos tempos que correm, mesmo entre escriptores que se teem

em conta cie aprimorados. A' força de compulsar roteiros e

trabalhos quinhentista lhe ficaram resaibos do falar e escrever

elaquella época gloriosa, o que, longe ele desmerecer, da-lhe um

certo quê attrahente e convidativo a tão proveitosa leitura.

Para confirmar esta nossa asserção tomemos, a esmo, dois

trechos: "Se passássemos depois á Mouraria ou arrabalde dos

Mouros, á Alfama dos pescadores e mareantes; se subissemos

os morros da Graça, do Castello, São Roque e do Carmo; se

elescendo-os, transitássemos pelas tortuosas vielas do velho

burgo; se visitássemos, já rompida a cinta dos mouros, os pri-
meiros paços faustosos da "Lisboa orgulhosa da conquista",

teríamos na cidade rival de Veneza uma perfeita idéa da sua

vida c formação"... "Abraçados ao Evangelho, relembrando
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a par da acção heróica no mar pela voz de um ou outro capitão
ou colono as passagens da cavallaria andante do Amadiz de
Gaula de Vasco Lobeira, a cuavidade de alguns versos do rei-
poeta D. Diniz. do Cancioneiro Geral, das obras primas de Gil
Vicente ou dessa musica dolente e saudosa do fado portuguez
cm que vive toda a alma de uma nação, que força de idealismo
não os impulsionaria a realizarem obra fecunda e duradoura?!"
Afigura-se estar lendo trechos de escriptor notável.

Como bom brasileiro que me preso ser. faço votos para
que Eugênio de Castro prosiga no suave percurso ora, com tanto
brilho, encetado. Com o seu tacto e paciência de benedictino.
de manusear e destrinçar opusculos, incunabulos e roteiros qui-
nhentistas, juntos á invejável erudição e impeccavel linguagem,
é para desejar se dedique, de todo, aos factos históricos pois
muito terá a ganhar a verdade dos acontecimentos, muitas
vezes deturpada por malévolas intenções e pouco estudo.

Como era de esperar. Eugênio de Castro dedicou a sua
Obra, fructo de ingente e consciencioso trabalho, ao seu Mestre
e amigo Capistrano de Abreu, por quem foi distinguido, acon-
selhado e indicado para um trabalho de tão grande fôlego e do
qual se sahiu com tanto brilhantismo.

Apontando-o para commentar a 3.il edição do "Diário da
Navegação de Pero Lopes de Sousa'.', Capistrano de Abreu,
regando autoridade á 2." edição custeada em 1847 pela Assem-
bléa Provincial de São Paulo e dando a publico a 3." e correcta
edição do "Diário", elevou-o ao seu parallelo e bem assim ao
c;c Francisco Adolpho de Varnhagen, o descobridor, na Biblio-
theca da Ajuda, de um códice relativo á viagem de Martim
Affonso de Sousa ao Brasil.

Na introducção oecupa-se Eugênio de Castro das biogra-
phias, em synthese. dos dois irmãos, Martim Affonso de Sousa
e Pero Lopes de Sousa, fidalgos de alta linhagem. Segundo o
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commentador, o escriptor portuguez, 
conde de Ficalho, repor-

tendo-se a Martim Affonso, adeanta que: 
"Garcia 

da Orta o

teria por amigo e excellente varão; S. Francisco Xavier louvar-

lhe-ia. dentre as suas grandes 
virtudes, a piedade; D. João de

Castro o daria 
"muito 

sufficiente para governar a índia"; e

Camões o sagraria immortal em versos immortaes:

"Este 
será Martinho que de Marte

"O 
nome tem co'as obras derivado;

"Tanto 
em armas illustres em toda a parte

"Quanto em conselho sábio e bem cuidado.

Após render justa e merecida homenagem aos dois herói-

cos irmãos, Eugênio de Castro, no intuito de melhor fixar o

painel historico, algo occupa-se da Lisboa quinhentista 
— ao

tempo em que Martim Affonso a buscava de regresso de Sa-

lamanca e nella Pero Lopes se encontraria". Segue-se a ra-

pida descripção da capital do Reino de então, pintando ao vivo

a celebre 
"Rua 

Nova" precorrida por mercadores vindos de

todos os pontos da Europa, que tinham desertado da soberba

cidade dos doges pela sua rival do Occidente em cujo porto se

viam fundeados naus, galeões 
e caravellas, pejados de espe-

darias e grandes riquesas, em ouro. prata e outras louçamas

provenientes das costas do Malabar, do Coromandel. do golpho

Pérsico e das Molucas.

"Era 
a Lisboa, diz o Dr. Jayme Cortezão, policroma dos

faustosos mercadores de toda a Europa, entre os quaes predo-

minavam os elegantes florentinos, reluzentes das armas cava-

leiras e negrejantes de hábitos monasticos; e ainda a Lisboa dos

moiros, alvaneis, azulejadores e ceramistas, que nas taides dc

festas bailava e ondulava aljubas alvas, ao som dos alaúdes e

pandeiros. O marítimo falazava desvairadas linguas. A ve-

niaga cosmopolita disputava os produetos 
dos descobrimentos,



460 revista marítima brasileira

dentre os quaes áquella época avultavam o ouro da Mina e o

assucar da Ilha. Era a Rua Nova, a principal artéria com-

mercial de então encostada ao lanço meridional das muralhas,

quasi á beira d'agua, approximadamente no logar, onde hoje

fica a Rua dos Capelistas, que drepejavam e luziam os pri-

mores e mercancias forasteiras".

Segue-se os 
"Antecedentes 

historicos da expedição de

1530". E' muito bem estudada e apreciada esta parte. Eu-

gênio de Castro mostra grande atilamento em penetrar nos

meandros diplomáticos de Portugal contra a Hespanha e a

França. No meu fraco entender, o autor devia-se deter um

pouco mais na política de D. João II, príncipe subtil e muito

acima do seu século.

Como é sabido, o programma de Portugal era o de chegar

ao Oriente e ao commercio das índias. Devido a Colombo, a

Iiespanha apresentou-se, em 1492, como concorrente, no do-

minio das descobertas. Os temores a este respeito tinham de

ha muito ditado á côrte portugueza medidas de prudência e de

reserva. O perigo tornou-se realidade, o segredo era dupla-

mente necessário. 
"Portugal, 

diz Cordeiro, tinha em seu

favor tres quartos de século de esforços seguidos de vasta ex-

periencia em todos os ramos da navegação". .. ."O excessivo

cuidado, adeanta o mesmo escriptor, com que D. João II reca-

tava dos estrangeiros a noticia das nossas derrotas e methodos

de navegar, e com que procurava difficultar-lhes o conheci-

mento dos paizes descobertos pelos nossos navegadores, o de-

terminou a proceder sobretudo o que dizia respeito aos mesmos

descobrimentos com tão mysterioso segredo, que não será fácil

já agora achar meios de elucidar completamente este importante

artigo da nossa historia literaria".

Hoje, com as minuciosas pesquizas feitas sagazmente nos

archivos de Portugal, com especialidade, na Torre do Tombo
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na Bibliotheca do palacio d'Ajuda, em Évora e em diversos

archivos da Europa, é que se vae accentuando a figura impo-

nente de D. João II. Foi um grande monarcha! Portugal

soffreu enorme perda 
com a morte prematura 

de tão íllustre

príncipe. Tivera a visão explendorosa de uma Patria gloriosa

e, como um verdadeiro illuminado, voltara-se para o Oriente

luminoso de onde partiam 
as riquezas que, por intermedio de

Veneza, se espalhavam, então, pelo continente europeu.

Os dois monarchas que lhe succederam, D. Manoel e

D. João III eram, especialmente este ultimo, verdadeiros lili-

putianos ante a magestade grandiosa 
de D. João II. Nas ne

çociações, por exemplo, do tratado de Tordesilhas é que se pode

fazer idéa approximada do talento e argúcia de tao íllustre

príncipe que deixa a perder de vista o astucioso, acobardado

Luiz XI, mesmo no referente ao modo de dominar a alternai ia

dos aristocratas.

O tratado de Tordesilhas, obra prima 
de diplomacia, con-

tinha grandes surpresas para a Hespanha. Desviando a atten-

ção do Cabo das Tormentas, por elle melhor .designado da

F>ôa Esperança, o Rei transviára por completo a attençao dos

hespanhóes ; fechava-lhes definitivamente o caminho do Oriente,

garantia o successo commercial dos portuguezes 
nas Inchas e

ainda monopolisava o Brasil, cujo reconhecimento official per-

manecera na sombra.

"A 
finura do negociador, a astucia do diplomata levaram,

amigavelmente, á partilha 
do globo. Cedendo á Hespanha a

pretensa róta das Índias descoberta por Colombo, D. João II

evitava um conflicto, annulava a intervenção do Santo-Padre

e obtinha, como propriedade 
nacional, o verdadeiro caminho

do Oriente".

Uma phrase histórica do astuto monarcha precisa o espi-

rito dos passos, dos projectos 
e das negociaçoes deste homem



462 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA

notável, admirado e temido por Fernando e Isabel: 
"Algumas

zczcs c mister imitar o mocho, outras, a aguia".

Imitou a ave noturna para se desembaraçar do incidente

provocado por Colombo.

Após ter Bartholomeu Dias dobrado o Cabo da Boa Espe-

rança houve uma certa pausa na marcha das descobertas, isso

devido á morte do príncipe herdeiro e ao episodio da intervenção

do Papa. Liquidada esta questão com o tratado de Tordesi-

lhas, era chegado o ensejo de emprehender a viagem ás índias.

A morte, porem, veio retardar esse grande commettimento.

D. João prestes a pôr em execução os vastos projectos que

tinha em mente e que, só elle. o poderia corporificar, falleceu,

acabrunhado de desgostos, deixando á Pátria, aplanado e asse-

gurado, o caminho da Gloria. Os seus immediatos successores,

porem, não o comprehenderam; ficaram muito aquém das suas

aspirações, e, injustos para os grandes homens muitos dos

quaes, desgostosos, foram offerecer os seus serviços ao rei da

Hespanha, tornaram ephemero um poderio que, nas mãos se-

guras de um D. João II. se prolongaria por muito tempo.

Dois traços caracterisam o reinado de D. João II: sua

política colonial e o seu programma administrativo. De um

lado, realisava as esperanças do illustre infante D. Henrique

na descoberta do caminho das iridias, do outro, proseguia a

cbra do rei regente D. Pedro combatendo a feudalidade afim

de consolidar o poder real.

"De 
uma clarividencia, de uma energia, escreve autor

que bem o estudou, e de um patriotismo taes que não recuava

ante nenhum obstáculo para aplainar o caminho da gloria que

sonhara para o seu paiz, apunhalando um membro da sua fa-

milia que ousara oppôr-se aos seus planos, poder-se-ia admittir,

no dominio de D. João, essa invasão de luxo de favoritismo e

inepta injustiça que desorganisou a força e o prestigio do
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Estado no reinado de D. Manoel?" E accrescentarei, D. João
teria tolerado esse cego fanatismo que, 25 annos depois da sua
morte, fazia a administração real joguete da política religiosa?

O espirito lúcido, pratico e organisador de D. João II
desaparecera. Deixara, como herança, immensas esperanças e.
bem assim, grandes responsabilidades, um problema novo dos
mais vastos e complexos, a organisação de um império colo-
nial nos confins do mundo. A influencia perniciosa e continua
de successores ineptos, isso quando era mister homens de Es-
tado de primeiara plana, só poderia conduzir á desordem á
corrupção, á rapina e, finalmente, á ruina.

Eis-me chegado ao ponto em que Eugênio de Castro, com
subtileza, explica as causas que motivaram a expedição de
Martim Affonso a explorar o littoral brasileiro desde o Ma-
ranon ou o Mar Dulce, elos hespanhóes, até o rio de Santa
Maria ou da Prata e, "em extensão neste rio, até um que
obrigasse a maior recuo o meridiano dos Carandins", em cujo
ponto plantou Pero Lopes padrões..

Tinha mais por fim a expedição expulsar os corsários
francezes da "costa elo pau brasil" "por esse tempo, affirma
Eugênio de Castro, caracterizada entre pouco além elo rio
Paraíba e o rio São Francisco, mas com tendência a alargar-se
até regiões do cabo Frio".

Tinha ainda por fito a armada de Martim Affonso: apo-
derar-se da falada "costa do ouro e prata" cujos extremos
suppunham senão de cabo Frio, ou do Rio de Janeiro mas,
certamente, de São Vicente até o rio de Santa Maria (de Solis
ou da Prata) ; installar gente em local mais favorecido para
alcançar as minas do Paraguay e serra acima as do Peru...
partineio do littoral brasileiro; lançar finalmente da já por ve-
zes esboçada colonização elas terras e do dominio sobre o sei-
vagem dessa parte da America, para mais falcilmente atten-
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der-se á defeza e posse das costas 
"do 

pau brasil" e 
"do

ouro" e conseqüente engrandecimento do patrimonio da Corôa

Lusitana.

"A 
expedição de 1530, diz e muito bem Eugênio de Cas-

tro no capitulo X, marca o primeiro passo para esse destino

nacional" — o de criar com emoção, uma nova e futura na-

cionalidade latino-americana.

Muito de proposito acentuei a personalidade incònfundi-

fel de D. João II. a sua previdencia, o seu esclarecido pátrio-

tismo, para agora mostrar o proceder dúbio de tres monarchas,

um delles merecedor do qualificativo de grande 
— Carlos V,

da Hespanha, Francisco 1, da França, e João III. de Portugal.

Eugênio de Castro esboça-lhes o proceder afim de mostrar a

política traiçoeira, deshumana e incoherente, especialmente dos

dous reinantes de França e Portugal, no tocante á America do

Sul. Amigos" na Europa, chamando-se de primos e consa-

grando hymeneus entre famílias e, na America, guerreando-se

atrozmente, tratando os subditos, não como adversados, mas

como piratas e dando-lhes o castigo correspondente.

Assim vemos, por exemplo, Chistovam Jacques para alguns,

castelhano, para outros, mais acertadarnente, portuguez, na

sua expedição de 1527, dar combate, na foz do Paraguassú,

a tres naus francezas. Estas, vencidas, aprisionadas as suas

guarnições, encheu a todos de pavor pela violência com que

agiu — '"enterrando 
prisioneiros até os hombros e tirando-lhes

a vida a settadas e tiros"... Outro, esse, infelizmente, Pero

Lopes de Sousa, no seu regresso á Europa, ao approximar-se do

littoral pernambucano, avistou á sombra da ilha de Santo

Aleixo (Itamaracá) uma nau que suppoz inimiga (franceza),

Aprestou os seus dous navios para o combate naval imminente.
"As 

paginas em branco, diz Eugçnio de Castro, junto ao ma-

nuscripto encobrem as façanhas do bravo capitão". Mas a re-



diário de xavecação 465

clamação franceza posterior dá a nau de sua nacionalidade
como batida.

Promettera Pero Lopes, reza a mesma versão, ao Senhor
de la Motte e aos outros combatentes e inimigos, garantia de
vida assim como de transporte a logar seguro, aonde se lhes
desse liberdade, mas tal não praticara: antes, levara á forca o
capitão francez e a mais 20 francezes, conduzindo os restantes
prisioneiros a Portugal. Ainda ahi, diz o documento, foram
onze desses enforcados, quatro mortos de maus tratos, e so-
mente poucos dos restantes libertos."

O mesmo proceder uzaram os lusos em águas européas, ás
barbas, por assim dizer, de Francisco I.... "Uma vez appare-
liiado o fortim ou base franceza (na ilha de Itamaracá), lar-
gou a nau "La Pèlerine" destino da Europa, sob o mando do
senhor du Barron ou de la Barre... "Levava "La Pèlerine" 50
marinheiros, homens d'armas e ia bem abastecida de carga...
"Não a guiara, porem, a bôa fortuna: aportando, por falta de
mantimentos, a Málaga, ahi se encontrava uma armada portu-
gueza de 10 caravellas e outros navios ao mando de Antônio
Corrêa".

Trazia a capitanea dessa armada um bispo, D. Martinho
de Portugal, que ia á Roma em missão secreta ao Papa. "An-

corada a "La Pèlerine". escreve Eugênio de Castro, offereceu-
lhe Antônio Corrêa trinta quintaes de biscoito, por sabel-a
falta de mantimentos. Inquirindo-lhe a procedência e lendo-a
como chegada do Brasil e a caminho de Marselha, offereceu-
lhe, industriado por D. Martinho, (que santo varão! digo eu),
a comboial-a até aquelle porto. Partidas de Málaga a nau fran-
ceza e a armada de Portugal, amarados já 50 léguas ou cerca de
180 milhas, ia o plano, urdido por D. Martinho, ser execu-
tado, A pretexto cie estudo da derrota, chamou o capitão por-
tuguez a bordo da sua capitanea, os pilotos de todos os seus
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navios e mais o commandante, mestre e outros francezes de

categoria, embarcados na nau corsaria. Bem succedidos os

portuguezes, foram os incautos corsários aprisionados com 
"La

Pèlerine", arribados a Málaga e dahi mandados a Portugal".

Assim se entendia, naquelles bons tempos, o direito das

gentes... Note-se, que Portugal e a França estavam em paz e

c rei Francisco I pretendia á mão da viuva de D. Manoel de

Portugal!....

Rezam diccionarios que 
— Corsário — é navio armado por

particulares, com autorização do governo, para dar caça ás

embarcações mercantes de uma nação inimiga. 
"Toute 

puis-

sance navale militaire n'a été à son aurore q'une réunion de

corsaires", diz Th. Page. Este, accrescenta: 
"En 

France, c'est

parmi les corsaires que la marine compte ses plus grands hom-

mes". Ao tempo do ovangclico bispo D. Martinho de Por-

tugal, já, mais ou menos, subsistia essa doutrina. Fôra bem

escolhido esse homem de egreja por D. João III para ir á

Roma solicitar do Papa, a instituição, em terras portuguezas,

da Inquisição — "o 
maior flagello, diz Eugênio de Castro, e

eu concordo com elle in totiMii, que viria precipitar a deca-

dencia do prospero Império maritimo."

Ainda nos antecedentes historicos da expedição de 1530,

o autor occupa-se da bulla do papa hespanhol Alexandre VI

que pôz fim ao monopolio colonial de Portugal fazendo á

coróa de Castella e de Leão a concessão das terras não occtipa-

àas pelos principes christãos no dia de Natal de 1492. Pelo sim-

pies facto do papa ser hespanhol, Isabel a Catholica, apoiada

na bulla pontificia podia, á vontade, attentar contra os direi-

tos adquiridos dos portuguezes.

Nem o Pontífice nem Fernando e Isabel contavam, po-

rem, com a astucia diplomatica e a extrema sagacidade de

D. João II. O tratado de Tordesilhas, resultado das negocia-

ções entre os dois paizes, é um documento demonstrando admi-
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ravelmente o successo das medidas secretas empregadas por

aquelle extraordinário princepe em todos os seus procederes

coloniaes.

Portugal queria se resguardar especialmente contra qual-

quer complicação no referente ao Cabo da Bôa Esperança:

tinha mais a tirar todas as vantagens da situação creada pela

intervenção papal.

Eis uma surpresa contida no tratado de Tordesilhas assi-

gnado em 7 de Junho de 1494: 
"que 

se haya y sinale por el

dicho mar oceano (o Atlântico) una raya o linea derecha de

polo a polo la qual raya o linea se ava de dar y dê derecha.

como dicho es, a tresientas y setenta léguas de Ias yslas dei

Cabo Verde, hasia la parte dei poniente."

O caminho do Cabo estava livre, recuando-se o meri-

diano de demarcação á 370 léguas a Oeste das ilhas de Cabo

Verde, seja 270 léguas além do limite fixado pelo papa. A

nova demarcação cortava o Brasil (officialmente descoberto

6 annos mais tarde), prevendo-se o caso da descoberta de

uma ilha ou de um continente nesse rumo. No meu fraco

entender este trecho do tratado de Tordesiihas é prova pa-

tente de que D. João já tinha sciencia de terras muito a Oeste

do archipelago de Cabo Verde.

Pelo que fica dito, o tratado de Tordesilhas, obra prima

de diplomacia, fechava definitivamente o caminho do Oriente

aos hespenhóes, garantia o successo commercial dos portu-

guezes nas índias e monopolisava, ainda, o Brasil, cujo reco-

rhecimento official permanecia na sombra.

As taes 
"tresientas 

y setenta léguas de Ias yslas dei Cabo

Verde", cortavam o territorio brasileiro relativanlente pro-

ximo ao littoral. Os bravos e audazes mamelucos paulistas

incumbiram-se de extender o territorio pátrio até proximo ás

faldas orientaes da Cordilheira dos Andes. Um dos fins prin-
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cipaes expedição de Martim Affonso, em 1530, era dilatar

esse territorio ao Sul até á margem esquerda do Prata e eis

porque Pero Lopes de Souza, em um bergantim, dos construi-

dos no Rio de Janeiro, chegou, por ordem do seu irmão, até a

terra dos Carandins a 320 milhas rio acima.

Como já fiz vêr em a minha conferencia da Bibliotheca

da Marinha, na carta do piloto e cirurgião, mestre Juan, em-

barcado na nau almirante do Pedro Alvares Cabral, carta

essa datada de Vera Cruz, depara-se com a passagem se-

guinte: 
"Quando 

Senor al sytyo desta terra mande vosa al-

tcza traer un napamundi que tyene pero vaaz bisaguodo e

por ay podra ver vosa alteza ei sytyo desta terra, en pero

aquel napamundi non çsrtifica essa terra ser habytada, o no:

es napamundi antiguo e ally fallara vosa alteza escrita tan

byen la mina".

Pouco se sabe ainda do reconhecimento do littoral do

Brasil por Pero Vaz da Cunha, cognominado o 
"Bisagudo", 

a

quem D. João II confiou uma expedição de 20 navios á Ca-

nangá. na costa occidental da África, afim de repôr no throno

o principe negro João Bemoim, baptisado em Lisboa a 3 de

Novembro de 1489. Pero Vaz, a pretexto de trahição, assassi-

nou o principe que elle conduzia á África, incorrendo assim no

desfavor real (1) .

Não é a única essa menção da costa do Brasil antes de

1500. Duarte Pacheco escreveu que D. Manuel o enviara á

descoberta para as bandas do occidente e que encontrara um

continente. Isso se passou em 1498, anno e meio antes das

viagens de Pinzon e Alvares Cabral (2).

(1) Vide João de Barros Dec. 1, L. 3, C 8, pg. 223.

(2) "E portanto, bem aventurado Principe temos sabido e visto

como no terceiro anno do vosso reinado do anno de nosso senhor de
mi! quatrocentos e noventa e oito, donde nos vossa alteza mandou des-

cobf.r ha parte oucidental, passando alem ha grandeza do mar oceano,
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Américo Vespucci, na viagem de 1501-1502, em navio por-

tugucz, chegou á latitude co Estreito de Mayalhães. Lê-se na

sua 3." carta: 
"Navegamos 

tanto que encontramos que el polo

meridional se elevaba 52 grados sobre aquelle horizonte en

términos que já no podiamos ver la osa menor ni la mayor".

Não inspira confiança os 52° citados na carta de Ves-

pucci. O illustre escriptor hespanhol Navarrete corrige para

40° ou 46° o que seria 6 ou 12° ao norte do Estreito de Maga-

Ihães. Como os profissionaes sabem, a Pequena Ursa des-

apparece a 20° de latitude sul e a Grande Ursa começa a ser

invisível a 40" sul, de accordo com os ensinamentos do sábio

professor allemão Wolfer.

Na edição de Roma. de 1508, da 
"Geographia 

de Ptol-

meu, ha uma dissertação do monge Marco Benavanto em que

diz que os portuguezes reconheceram as costas da America do

Sul até 37° de latitude austral. Foram, portanto, além de

2" ao sul de Buenos Aires fundada, depois, como é sabido, em

1530, por Pedro de Mendoza, no Riachuelo.

Pelos dizeres do monge Benevanto, os portuguezes che-

garam áquella latitude austral 11 a 12 annos antes da celebre

viagem de circumnavegação de Fernão de Magalhães. Ha,

ainda, supposições. aliás bem fundadas, de que os nautas lusos

fossem até aos 5o de latitude, 2 ao norte da entrada do

Estreito de Magalhães.

O jesuita francez Charlevoix, na sua 
"Historia 

do Para-

guay", inçada le erros, propositados ou não, quando se reporta

onde he hachada e navegada hiia tam grande terra firme, com muitas

e grandes ilhas ajacentes a eíla, que se estende a setenta graaos dc

ladeza da linha equinoçial contra o pollo ártico e posto que seja asaz

fora, he grandemente ponorada e do mesmo circulo çjquinocial torna

outra vez e vay além em vinte e oito graaos e meo de ladeza contra,

o pollo antartico, e tanto se dilata sua grandeza e corre com muita

longura que de hiia parte nem da outra nam foy visto nem sabido ho

fim e cabo delia".
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aos feitos dos portuguezes na America do Sul, especialmente

na Capitania de S. Vicente, diz que, aehando-se Sebastião Ca-

boto nas visinhanças do Rio Terceiro. 30 léguas acima de

Buenos Aires, vira chegar ao seu campo um capitão portuguez

chamado Diogo Garcia, o qual ia reconhecer o paiz por ordem

do Capitão Geral do Brasil, que Caboto, por não ter forças ne-

cessarias para impedir que os portuguezes senhoreassem aquellas

partes, totnára a resolução de fazer alguns presentes a Diogo

Garcia, e hsopedal-o no forte do Espirito Santo". Pelo que

diz Charlevoix se infere que Martim Affonso de Sousa mandou

reconhecer as duas margens do Rio da Prata no anno de 1926,

época em que Caboto perlustrou por aquellas paragens. Ora,

nesse tempo o illustre Capitão ainda se achava cm Portugal

como, á evidencia, prova o roteiro da Pero Lopes de Sousa,

descoberto por Varnhagen e com tanto primor e alto conheci-

mento de sua profissão commentou o meu collega Eugênio de

Castro.

Vinha agora a pêlo occupar-me Co roteiro em si, com-

mentado com tanta proficiência por Eugênio de Castro. Isso

me levaria muito longe e nada de novo poderia alvitrar visto o

assumpto ter sido exhaustivamente tratado. Aos estudiosos

compete seguil-o, par e passo, guiados pelo operoso coitimen-

. tador, verificando, no longo littoral que vae de Pernambuco ao

Rio da Prata, as denominações d'antanho e as de hoje. Essa

facilidade provem do colossal trabalho de Eugênio de Castro,

isso durante quatro longos annos.

Esse consciencioso labor vem avolumar o que já se ha

feito aqui, infelizmente limitado, em referencia ao mar e ao

navio, isso em terra habitada por população descendent: de uni

povo de navegadores.

Estudar nos possíveis documentos, para cabal inquérito

historico, a intrincada evolução, ou, quando muito, esboçal-a

ás peregrinas telas marítimas da Historia lusa com especiali-

dade a que se reporta aos mares sul-americanos, não é obra
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para qualquer mas para quem possue envergadura e preparo

aue o habilite a enfrentar tão ingente emprehendimento.

Aos gênios preexcelentes da literatura, da erudição e da

critica histórica cabe metter mãos á obra quando se trate de

exhumar factos nebulosos de historia da humanidade, maximé

os referentes á assumptos marítimos, ao navio especialmente.

O archeologo naval tem dupla difficuldade em pôr a limpo fa-

ctos que se prendem ao navio, de vida fugaz, que em relativo

diminuto numero de annos se reduz a pó. O que nos resta do

"Amazonas", 
navio capitanea do inclito Barroso na batalha de

Riachuelo? Um mastro erecto na Ilha das Enxadas em que

cs nossos jovens e esperançosos aspirantes içam, com patriotico

recolhimento, o pavilhão nacional.. .

Diz com muito acerto escriptor portuguez: 
"Os 

tumu-

los dos pharaós, os templos da Assyria, as inscripções da Phe-

nicia, desafiam em monumentos perduraveis, a cavalgada ani-

ciuilante dos séculos e offerecem-se generosamente á longa

curiosidade dos investigadores; porém, dos atrevidos e frágeis

baixeis — ainda que tenham vencido batalhas, que até puderam

vencer as tormentas — nada resta dentro em breve tempo ou,

quando muito, legam-nos a ninharia de uma vaga lembrança,

uma rude imagem, um nome singelo e impreciso com que, por

vezes, igualmente se designam outros muitos navios, sejam

insignificantes, sejam gloriosos"...

As despretenciosas linhas que acima se lê visam, principal-

mente, traduzir o meu sentir sem ambages quanto ao trabalho

do meu estudioso quão modesto camarada Eugênio de Castro.

Estou mais do que convencido do seu progredir na auspiciosa

senda ora encetada: com a curiosidade que lhe é peculiar, com

a paciência de verdadeiro pesquisador, prestará, de certo, verda-

deiros serviços á Historia e ás letras do Brasil.

Nas nossas bibliothecas, archivos ha, ainda, farta messe a

respigar. Frei Vicente do Salvador, Frei Gaspar da Madre.

Deus, Pedro Taques, Southey, Varnhagen, Visconde de S. Leo-
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poldo, Mello Moraes Pae, Cândido Mendes, Fernandes Pi-

nheiro. Monsenhor Pizarro, Antonio Piza, Capistrano de

Abreu e outros, não esgotaram o farto manancial. O roteiro de

Pedro Lopes de Souza, o mais extenso e minucioso que, por

ora, ha chegado ao nosso conhecimento, das viagens feitas nos

trinta annos posteriores á Descoberta ao longo do littoral brasi-

leiro, acha-se exhaustivamente elucidado com os commentarios

de Eugênio de Castro. Este, despiu-o da indumentária quinhen-

tista, tornando-o um casquilho moderno. Deve agora proceder,

com o mesmo escrupulo e minúcia, com o que hão deixado

João da Nova, Lopes de Carvalho, os Reinei., Christovam Pires,

João de Lisboa, este. principalmente talvez o nauta que, em seu

tempo, conheceu maior extensão da costa brasileira. João de

Lisboa foi um dos mais intelligentes e preparados pilotos

daquella época gloriosa dos descobrimentos: no seu tratado so-

bre a bússola estudou a declinação da agulha e a observou com

ajuda do astrolabio e do relogio. Na ordem chronologica dos

que mais conheceram a nossa costa, elle deve occupar o pri-

meiro logar, seguindo-se: Fitz-Roy, o Barão Roussin, Mouchez

e Vital de Oliveira.

Não ha impressão mais funda nem inebriante como a sen-

sação da intimidade do passado, das cousas idas e das gera-

ções mortas. Augusto Comte sente-a bem quando adeanta —

uuc os vivos são governados pelos mortos —. "E* 
um privi-

legio de raros, Eugênio de Castro é um delles, a apprehtnsão

forte de tal convívio, uma eleição sobremaneira singular com-

posta de poesia e mysticismo, que só é dada aos espíritos, cuja

elevação e cultura se aferem uma pela outra. Traz o senti-

mento do passado particular estado dalma, suave oppressão,

indefinivel mal-estar, ao mesmo tempo delicioso, em que a

curiosidade exarcebada, a soffreguídão, a ancia de explorar a

treva causam indizivel perturbação ao lado do gôso, que as

evocações provocam".

Augusto Vixhaes
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PANTHEON NAVAL

III

MANOEL VITAL DE OLIVEIRA

Manoel Antônio Vital de Oliveira, nascido na cidade de
Recife, capital de Pernambuco, no dia 28 de Setembro de 1829,
era filho legitimo do chefe de secção da thesouraria de fa-
zenda daquella província Antônio Vital de Oliveira e de
D. Joanna Florinda de Gusmão Lobo Vital.

Com o aproveitamento digno da sua intelligencia estudou
n'essa .mesma província portuguez, francez, inglez, latim, phi-
losophia e rethorica, sendo sempre approvado plenamente nos
exames que fez dessas matérias, e teve a honra de ter sido
discípulo de philosophia do respeitável ancião e virtuoso sacer-
dote Fr. Carlos de S. José, que morreu bispo do Maranhão.

A 13 de Dezembro de 1842 veio para a corte, afim de
prestar exames de preparatórios na Escola de Marinha, e ma-
triculou-se no dia 1" de Março de 1843.

Estudante distincto, obteve as mais plenas approvações
em todas as aulas do respectivo curso, foi promovido a guarda-
marinha em 12 de Novembro de 1845, e logo depois embarcou
no brigue de guerra Caliope, onde fez a sua primeira viagem
para Pernambuco, sob o commando do então capitão-tenente
e hoje chefe de divisão Elisiario Antônio dos Santos.

Fez a viagem de instrucção a Europa na fragata "Con-

stituição", de que era commandante Joaquim José Ignacio,
actualmente vice-almirante commandante da esquadra bloquea-
dora do Paraguay.

Quer durante essa viagem, quer em todas as outras que
se seguiram, em diversos navios da armada, foi o nosso heróe
sempre um modelo de disciplina e aptidão; o cpie o fez sempre
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merecer dos seus commandantes uma estima e consideração

que se traduziam em repetidos elogios aos seus bons serviços,

e n'uma extrema confiança de que nunca descahio.

A 2 de Dezembro de 1847 foi promovido a 2° tenente,

e neste posto entrou no combate do dia 2 de Fevereiro de 1849,

dado em Pernambuco contra os dissidentes políticos d'aquel!a

província, revoltados contra o governo; e depois de mais uma

vez confirmar o juizo favoravel que sempre formaram delle

seus chefes principalmente o Sr. Joaquim José Ignacio, que

então commandava a estação naval n'esse porto, depois de

mostrar uma calma imperturbável no meio do mais imminente

perigo, e de prestar com a sua intelligente coragem os mais

relevantes serviços á causa legal, foi ferido n'esse combate, e o

governo galardoou-o, nomeando-o cavalheiro da ordem de

Christo. por decreto de 14 de Março de 1849.

A 2 de Dezembro de 1854 foi promovido a Io Tenente,

e na qualidade de commandante do hiate de guerra Paraliy-

bano, sendo encarregado pelo governo, tirou a planta cia parte

da costa do Brasil que vae de Pitimbú a S. Bento, na pro-

vincia de Pernambuco, addicionando a essa carta um bem ela-

borado roteiro.

Tirou, também encarregado pelo governo, a planta dos bai-

xios das Rocas, que demoram na latitude e mares proximos da

ilha de Fernando de Noronha; e em seguida tirou a planta

das duas lagoas do norte e do sul da provincia de Alagoas, e

fez as precisas explorações, de ordem da presidencia d'essa

provincia, para o fim de se estabelecer n'aquellas lagoas a

navegação a vapor.

Era um hydrographo consummado, e o attestam os seus

nitidos trabalhos, que lithographados correm por todo o paiz

e pela Europa, e a consideração que mereceu dos governos do

Brasil, França, Italia e Portugal, que o condecoraram com o

officialato da Rasa, hábitos da Legião de Honra, e de S. Mau-

ricio e S. Lazaro, e a commenda da Ordem de Christo.

Era um hydrographo consummado, e o capitão de fragata

da marinha íranceza Mr. Mouchez, nas suas cartas, que publi-

cou da costa do Brasil em 1864, o cita, e declara numa, quando

falia das costas do Norte, que dos recentes trabalhos de Vital

de Oliveira colheu os dados para a confecção da sua carta da

costa do Ceará á Bahia.
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Esses recentes trabalhos a que se refere o distincto hydro-

grapho Mr. Mouchez, são as cinco cartas hydrographicas pubü-

cadas em 1862, e que Vital de Oliveira levantou desde o rio

Mossoró- na província do Rio Grande do Norte, até o de São

Francisco, limite do littoral da província das Alagoas.

Depois destes trabalhos feitos durante o commando do

hiate de guerra 
"Parahybano", 

Vital de Oliveira teve a for-

tuna do governo aquilatar o seu merecimento e reconhecer os

seus serviços; e d'ahi em diante esteve sempre em effectivo

commando, e sempre distinguio-se no cumprimento dos deveres

de sua profissão.

Em 1861, na qualidade de commandante do vapor 
"Ja-

guarão", foi sob as ordens do vice-almirante então barão de

Tamandaré á província do Rio Grande do Sul proceder a exa-

mes e estudos para o reconhecimento de certos pontos da costa

ao sul de Santa Martha.

Em portaria de 21 de Agosto de 1862 foi-lhe ordenado ir

no vapor de guerra 
"Beberibe" 

verificar e determinar a posi-

ção da pedra que existe nas costas septentrionaes de Cabo-Frio,

e que hoje se denomina — Hermes — em commemoração do

naufragio que abi tivera lugar do vapor desse nome da car-

reira de Campos.

Serviços tão importantes e prestados com fervoroso zelo

e summa aptidão, fizeram com que o governo, além dos hon-

rosos elogios de que está inçada a fé de officio d'este distincto

official, o promovesse a capitão-tenente por merecimento em

2 de Dezembro de 1862.

Em Abril de 1863 foi encarregado pelo ministério do Im-

perio de proceder a um exame e sondagem do rio Merity; e

no desempenho d'esta commissão não se contentou o incansavel

Vital de Oliveira em apresentar um simples relatorio, como lhe

houvera sido ordenado; a juntou-lhe também uma planta que

levantou d'esse rio, com aquella pericia que todos lhe reco-

nheciam; e planta e relatorio remettidos á secretaria do Impe-

rio, lhe valeram do respectivo ministro o mais lisongeiro

apreço.

Por aviso de 19 de Maio do mesmo anno foi nomeado

predente da commissão encerregada pelo ministério de Estran-

geiros de averiguar e estimar o computo dos prejuízos sof-

fridos pelos donos e interessados nos cascos, apparelhos, e
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carregamentos nos navos apresados pelo almirante inglez

Warren a titulo de represalias, e determinar as paragens em

que tiveram lugar os apresamentos, afim de reconhecer se fo-

ram feitos nas aguas territoriaes do Império, e por aviso de

13 de Julho foi pelo mesmo ministério elogiada a commissão

pela intelligencia e zelo com que se houve no desempenho de

tão melindroso dever.

Por aviso de 3 de Outubro de 1864 foi encarregado pelo
ministério de Estrangeiros de dar parecer sobre uma carta de

todo o curso do rio Amazonas, na parte pertencente ao Brasil,

levantada pela commissão encarregada de demarcar e reconhe-

cer a fronteira deste Império com o Perú.

Cainmandando a canhoneira Ypiranga, n'ella encetou e

continuou por mais de dois annos o trabalho de que fôra in-

cumbido pelo governo, do levantamento da carta geral da costa

do Império, começando pela costa do sul do Rio de Janeiro;
trabalho este feito com apurado esmero, e que não foi ainda

publicado, porque em consequencia da guerra actual o seu autor

foi incontinenti chamado por aviso de 21 de Fevereiro de 1865

para commandar o vapor de guerra S. Francisco, que por
varias vezes conduzio a diversas províncias do Norte até á do

Maranhão, afim de transportar para o Sul os primeiros bata-

Ihões de voluntários da patria que se offereceram para defen-

der a honra e dignidade nacional.

Foi exonerado do commando do vapor .9. Francisco, c

a 8 de Fevereiro de 1866 partio para Bordeaux afim de tomar

conta do encouraçado 
"Nemesis", 

que abi se construio para
o serviço da guerra contra o Paraguay.

Foi essa uma commissão ardua e penosa, e que dá a me-

dida exacta da confiança que suscitava ao governo o mereci-

mento de Vital de Oliveira.

Com effeito, não fôra Vital de Oliveira um hábil mari-

nheiro, não fôra elle digno daquelle commando que acabava

de ser-lhe confiado, e o encouraçado 
"Nemesis" 

não faria parte
da nossa esquadra, porque teria sossobrado aos contratempos

que sobre elle investiram, atravessando o Atlântico. E houve

um dia, que não podemos deixar de mencionar, porque é o ro-
mance da vida do nosso marítimo.

Era n'altura de Pernambuco, e os negrumes da tempestade

tinham-lhe completamente cerrado o horizonte da sua terra na-
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tal; Eólo desenfreara os ventos, que pareciam dispostos a des-

truirem em suas fúrias todo o ferro das couraças do 
"Neme-

sis"; o mar bramindo ao longe por ter sido esmigalhado nas

quebradas dos recifes, espumando raivoso investia o navio em

ondas montuosas. que no meio da bruma da tormerita seme-

lhavam monstros famintos dispostos a engulil-o; e o trovão

com seu ribombo convulsando a natureza, dava vida a essas

aguas, dava vida a essas nuvens, que pareciam outros tantos

monstros, a moverem-se n'essa scena de horrores; e o raio

rompendo em fitas de fogo a immensidade das trevas, mos-

trava o espectro da morte no fundo de um abysmo illuminado

pelos fuzis, que de espaço em espaço se accendiam.

No fim do terceiro dia, o commandante com aquella sere-

nidade que caracterisa o homem do mar, 110 tombadilho diri-

gia a manobra, e encarava a tormenta; mas de repente uma

nuvem de desgosto veio perturbar a impassibilidade daquella

physionomia, enrugar-lhe a fronte, empallidecel-a. . . E' que

elle vira a magnitude do perigo e certa a morte d'aquella pobre

gente a quem conduzia. .. Escaleres ao mar! Ordenou por

fim, e fez com que todos se distribuíssem em justa proporção,

para em caso extremo cortarem as talhas e salvarem-se. Só

elle queria ficar, e mais alguém que se resolvera a partilhar

da sua sorte: sua esposa D. Adelaide Calheiros da Graça Vital.

E essa moça pallida e convulsa pelo terror da morte, des-

grenhada pela afflicção, de joelhos aos ,pés de seu esposo

sem que rer abandonal-o, e invocando o céo em suas preces,

representava o anjo da dedicação, ou a estatua do amor e do

dever, lacrimosa sorrindo ao sacrificio.

As orações dos anjos sobem ao céo como o incenso das

offrendas recebidas! A tempestade acalmou-se, e uma estrella

espiando no horizonte veio deunciar aos navegantes afflictos

que era chegada a bonança com o seu prestito de luz e de

encantos.

Aportou-se a Pernambuco, e foi preciso ficar ahi oito

dias para concertar o navio dos estragos do temporal; em

compensação a tantos contratempos gozou o nosso heróe dos

abraços e bênçãos maternaes, e saudações de seus parentes e

comprovincianos; e para que fosse mais completa a felicidade

e gloria dessa familia pernambucana, que sem o saber aper-

tava pela ultima vez em seu seio o filho querido de suas entra-
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nhas, teve a lisonjeira noticia de que Vital depois de uma via-

gem feliz chegára ao Rio de Janeiro a 11 de Setembro de 1866,

e que poucas horas depois de ancorado fôra cumprimentado

pelo almirante dos Estados-Unidos, que então commandava

alguns vasos d'aquella nação surtos n'este porto, e ouvira d'elle

estas expressões: 
"E' 

um triumpho para a navegação ter-se

atravessado o Atlântico em um navio encouraçado da constru-

cção do 
"Nemesis", 

que é só proprio para navegar rios".

A este elogio, que vale uma corôa, não só para o indi-

viduo, como para a nação a que elle pertence, o governo juntou
os seus louvores em aviso de 29 de Outubro do referido anno.

Mas era preciso que o navio que se naturalisava brasileiro,

se baptisasse de novo. e recebesse um nome também brasileiro.

A S. M. o Imperador approuve chrismal-o Silvado em me-

moria do bravo Io Tenente d'este nome, que victima de um

torpedo inimigo foi pelos ares com o encouraçado 
"Rio 

de

Janeiro", de que era digno commandante.

Seguio Vital de Oliveira para o theatro da guerra, e foi

recebido pela esquadra com aquellas demonstrações jubilosas

de companheiros distinctos, que apreciam a applaudem os tri-

umphos da intelligencia. cujos esforços é sempre uma luz que
se diffunde e vivifica a todos aquelles que d'ella se acorn-

panham.

De mais. Vital era um camarada sincero e generoso, de-

masiadamente honesto e circumspecto, severo como a discipli-

na. extremoso e delicado como uma dama, e altivo e nobre

como a própria honra; e um caracter d'estes só pode ser detes-

tado por caracteres dobres e vis, que felizmente a nossa armada

não temi. Vital era geralmente estimado, e a sua chegada foi

sinceramente festejada.

O governo por sua parte se orgulhava da nomeação que
havia feito, por ter juntado ás nossas fileiras mais um bravo

que valia muitos bravos, não só por sua já provada intrepidez,

senão também pela posição de commando e recursos intelle-

ctuaes que possuia, e por decreto de 21 de Janeiro de 1867

promoveu-o a capitão de fragata por merecimentq.

E elle, acercado da consideração dos chefes, da estima dos

amigos, e da admiração dos émulos, só almejava o instante em

que sua alma, acendrada no amor da gloria voaria nas azas do



PANTHEOX NAVAL 479

valor patriotico, qual novo Promètheu, a arrebatar das fiam-

mas de Marte mais brilho para a auréola do seu triumpho.

Tinha assumido o commando da esquadra o distincto vice-

almirante Joaquim José Ignacio, em substituição ao bravo al-

mirante Visconde de Tamandaré; e, não porque seja elle mais

valente que o seu antecessor, não porque lhe queime nas veias

mais amor patriotico, não porque lhe pulsem o coração sen-

timentos mais nobres, nem mais bem intencionados, mas sim

porque entendeu, e entendeu bem, que embora a esquadra não

possa atacar com vantagem senão simultaneamente com o exer-

cito, todavia era melhor hostilisar a cada passo, estar sempre

em movimento, porque d'essas incessantes hostilidades resul-

tariam por força alguns estragos ao inimigo e porventura o

seu desalojamento de algum ponto estrategico. que. occupado

incontinenti pelo nosso exercito, poderia decidir mais depressa

da victoria; porque emfim com esse movimento se manteria

a animação, a vida do enthusiasmo, que é a vida da guerra, e

se exerceria sempre uma acção moral sobre o inimigo, o que

muito concorre para o bom êxito de uma batalha.

Curupaity, essa estrella do rio, que, estreito e sinuoso,

obriga os navios a quasi abalroarem seus raios, e a ferirem-se

em suas bombardas! Lagoa Pires, essa miragem que depois

de dar entrada em seu seio, traidora some suas aguas, e prende

os barcos no encalho! Foram estes os dous pontos que resol-

veu bombardear o conselho de toda a oíficialidade da esquadra,

convocada por estas palavras do almirante: 
"Se 

sobre mil re-

cahe a responsabilidade de uma brilhante acção, sobre vós tam-

bem reverte a gloria d'ella".

Eram 5 1/2 horas da manhã do dia 2 de Fevereiro de

1867, e tres divisões da esquadra dirigidas pelos capitães de

mar e guerra Elisiario e Alvim, e o capitão de fragata Rodri-

gues da Costa, avançavam fumegantes, a primeira para a lagoa

Pires e as outras para Curupaity.

E essa força, composta de dezesesi embarcações emban-

deiradas de fumo e da flammula auri-vrde, que se desenrolava

garbosa á face do inimigo em signal de desafio, levava á sua

frente o proprio almirante, que de pé no passadiço governava

toda a acção, debaixo de uma chuva de imetralha, e afrontava

o inimigo içando o pavilhão e passando rente de suas baterias.
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A's 6 horas e 5 minutos, a um signal do navio chefe,
rompeu o fogo o vapor "Colombo" contra Curupaity, e segui-
ram-no o "Bahia", Mariz e arros", "Tamandaré", Parnahyba",
"Silvado", "Herval", Barroso", "Cabral" e "Beberibe"; ao
mesmo tempo entrava na Lagoa Pires o chefe Elisiario com as
canhoneiras "Iguatemy", "Araguary", bombardeira "Affon-
so", vapor "Lyndova", chata "Mercedes" e lanchão "João
elas Botas", e bombardeava a direita do entrincheiramento ini-
migo; o 2° corpo do nosso exercito acampado em Curuzú, rom-
pe também seus fogos sobre Curupaity; e o 1" corpo bombardêa
as fortificações de Tuyuty, e prevalece-se ele todo este movi-
mento para expedir uma divisão de cavallaria, apoiada em 400
baionetas de infantaria, que vae reconhecer a esquerda do ini-
migo.

Foi um dia como deviam ser todos d'esta campanha, cujo
desfecho será o maior de todos os triumphos, não só para' a
desafronta da nossa nacionalidade offendida, se não também
para a causa da civilisação; foi um dia em que mais uma vez
a historia teve de arrecadar para oá seus archivos feitos que
fazem a gloria de uma nação, nomes que honram os fastos
ela humanidade.

Cada qual fazia o seu dever, se o dever do soldado vae
além de valorosamente bater-se com tactica e estratégia; se
o dever do soldado consiste em fazer-se ele propósito alvo das
balas inimigas.

O nosso heróe, ávido ele gloria e das palmas virentes do
triumpho, a exemplo elo almirante, a exemplo de todos esses
bravos, que parecem apostar qual é o mais afouto, afronta
impávido, descoberto e á queima roupa, toda a fuzilaria e me-
tralha paraguaya; e ele pé sobre a escotilha ela machina, dirige
0 movimento com uma serenidade que faria inveja ao próprio
Jean Bart.

De repente dois projectis o ferem mortalmente; um lhe
vara o peito esquerdo e o outro decepa-lhe a mão direita.

Dir-se-ia que o destino, que ha certo tempo iracundo pro-
cura esmagar o Brasil em suas mais caras affeições, mandara
cortar a mão que trabalhosa traçára-lhe essas cartas, luminosos
pharóes do progresso da sua navegação, e matar o peito onde
se aninhavam os sentimentos de amor e verdadeira dedicação
por todas as cousas pátrias.
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Fatalidade, sombra esquálida e medonha que te esgueiras
como a traição por entre a tíbia luz do erro e da incerteza, não
íeriste só o brasileiro distincto Vital de Oliveira, apunhalaste
também o coração da pátria!...

Eil-o nos braços do chefe Alvim, exanime e já coberto
do palor da morte! Diias coroas ornam aquella fronte mo-
ribunda: virtude e talento. A seus pés os louros de sua vida
gloriosa, verdejantes e animados, parecem querer acompanhal-o
á sepultura. Dois mantos de cavalleiro lhe servem de morta-
lha: o de Christo e de Aviz.

Lá em Corrientes, no cemitério da Cruz, junto aos tu-
mulos dos guerreiros Mariz e Barros e Müller, se divisa a
ultima morada, onde repousa mais utm heróe.

E. SÁ

Nota da Redacção

Do Roteiro da Costa do Brasil do rio Mossoró ao rio
S. Francisco do Norte, importante trabalho do mallogrado
official, transcrevemos o prefacio, escripto e assignado pela
sua viuva:

"Não deve parecer estranho que o presente ROTEIRO
tenha só agora publicidade, vendo-se estampado em seu fron-
tispicio o anno de 1864. Na guerra que ainda hoje sustenta
o nosso paiz se encontra a razão deste facto. Tinha o auetor
nesse anno entregue á imprensa o seu ROTEIRO, cujas pro-
vas corrigia, quando em Fevereiro de 1865 foi chamado para
o commando do vapor "S. Francisco", onde teve de ir duas
vezes ás províncias do Norte até Maranhão buscar os primei-
ros voluntários da pátria que se offereceram para a dita guerra,
os quaes conduzio em duas viagens até Montevidéo. Em
Fevereiro de 1866 seguio em commissão do Governo Imperial
para a Europa afim de trazer dalli o vapor encouraçado "Ne-
mesis", que tomou o nome de "Silvado", 

quando chegou a
este porto em Setembro de 1866. Em Novembro desse mes-
mo anno seguindo o auetor no commando do mesmo vapor
para o theatro da guerra, ahi teve de perder a vida etn defeza
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de seu paiz, no combate a que deu logar o reconhecimento das
linhas de Curupaity no dia 2 de Fevereiro 'de 1857. E
evidente que no afanoso serviço da guerra, em que constan-
temente andou empregado, não podia ter tido o necessário
descanso para fazer sahir da imprensa esse trabalho de suas
continuas vigílias e incansáveis estudos.

A morte veio em fatal remate embaraçar ainda mais esta
publicação. O abalo natural cpie em mim prodttzio o mais
funesto acontecimento que podia sobreviver á minha existência,
não me facultou de então para cá uma opportunidade em queme dedicasse incontinenti ao imperioso dever de concluir a
referida publicação que agora faço, preferindo dar esta expli-
cação ao publico á permissão de se alterar, nem mesmo no
frontespicio esta obra que entendi devia fazer respeitar desde
sua primeira pagina até ás erratas que no fim se encontram.

Rio de Janeiro, 15 de Abril de 1869. — A viuva do Ca-
pitão de Fragata M. A. Vital de Oliveira."



CARTAS Á REDACÇÃO

Inauguramos no presente numero, com a missiva a seguir,

dirigida pelo eminente escriptor portuguez (Carlos Malheiro

Dias, que ha muitos annos vive no Brasil, ao nosso redactor

Sr. Commandante Augusto Vinhaes, nova'secção sob o titulo

acima, onde publicaremos toda a correspondência que nos fôr

endereçada, sobre assumptos profissionaes, que digam respeito

a artigos publicados nesta revista, ou toda e qualquer especie

de informações que vizem os interesses da nação. ?

Sob a fôrma epistolar, collocamos á vontade os nossos pre-

zados leitores para os fins que acabamos de expôr.

Exrno. Sr.

Commandante J. Augusto Vinhaes, illustre redactor da

"Revista 
Marítima Brasileira".

Tenho em mão o n.° da 
"Revista 

Marítima Brasileira" em

que V. Excia. publicou a notável conferencia — "Portugal 
na

éra das Descobertas" — e que li com a attenção e a admi-

ração devidas a todos os trabalhos a que V. Ex. infunde a

magistral proficiência de uma notável cultura nautica, geo-

graphica e histórica.

Eu não passo de um transeunte nessas altas espheras da

cultura, e é sempre com respeito e beneficio que recolho o

ensinameno dos mestres como V. Excia., que ha muito tempo

admiro. Não me arriscarei pois a elogios, que poderiam pa-
recer presumpções. Seja-me, porém, consentido pela benevo-

lencia de V. Excia., que eu externe o meu sentimento de grato
rigosijo perante as homenagens consagradas por V. Exc. aos

navegadores portuguezes dos séculos XV e XVI, communs e

gloriosos antepassados das Marinhas de Portugal e Brasil.
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O accôrdo em que V. Exc. se declara com as opiniões
rdoptadas pelo meu illustre compatriota sr. Jayme Coríezã;>
acerca da priorielade portugueza da concepção da continenta-
lidade da America, muito particularmente me desvanece. Na
introducção ao Io vol. da "Historia da Colonisação Portugueza
do Brasil" largamente adusi essa prova, depois adoptada pelo
sr. Jayme Cortezão, e a documento accrescentando mais ar-
(jumentos e provas em favor dessa reivindicação nos estuelos
que, no 2." volume, dediquei a Vespucio.

Pelo que respeita ao argumento conjectural elas correntes
marítimas como factor do desvio ele Cabral. V. Ex. exhauriu
o assum].to com sua excepcional competência. Não é mais
possivel a um historiador de boa fé invocar as correntes ma.
ritimas em favor da these ela arribaela occasional — pois se
ellas tivessem tido qualquer influencia na derrota de Cabral,
não seria em Porto Seguro que a sua esquaelra teria fundeado.

Pelo que respeita ao redescobrimento das Canárias (as-
sumpto também tratado na "H. da C. P. do Bra."), parece-
me provado que elle foi realisado pelos portuguezes no rei-
nado ele D. Affonso IV, no século XIV, como se deprehende
da carta do Rei ao Papa, em que aquelle se queixa de haver
a Cúria doado as. Canárias ao príncipe D. Luiz de Castella.
quanelo haviam sido ellas descobertas pelos portuguezes, que
só lá não voltaram em nova expedição de concmista e
colonisação por haverem as guerras de Hespanha distraindo
elessa empresa a coroa portugueza.

Renovando a V. Ex. os protestos da minha admiração
e do meu reconhecimento, me subscrevo discípulo muito Vor.
e Obr. — Carlos Malheiros Dias.
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AOS NOSSOS LEITORES E COLLABORADORES

Afim de que os vários assumptos technicos de que cuida

esta revista sejam o mais approximadamente possível discu-

tidos, traduzidos e ampliados por especialistas e estudiosos da

marinha ou de fóra delia, lembramo-nos de fazer a esses um

appello, que tem logrado o melhor êxito.

Dessa fôrma, a secção R. de R. do presente numero

acha-se abrilhantada e enriquecida por interessantes trabalhos,

traducção e commentarios de officiaes, bastante conhecedores

da sua especialidade, e que acreditamos, pelo que contém de

opportuno, agradarão sobremaneira aos nossos caros leitores.

Desta sorte, aprsentada essa importante inovação, de mu-

tua vantagem para a R. M. e seus illustres collaboradores,

fica de pé o supracitado appello; além disso, cumpre informar

que se acham á disposição nesta Bibliotheca, de quem pretenda

collaborar nesta secção, revistas estrangeiras referentes a todos

os ramos da sciencia, e cuja leitura será promptamente fa-

cultada.

A PHOTOGRAPHIA ASTRONOMICA

Da excellente revista La. Photo pour tons extrahimos o

interessante artigo que se segue.

"Na 
historia das sciencias não se encontra applicação mais

extensa nem mais fecunda que a da photographia á astrono-
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mia. Não se trata, por assim dizer, de um capitulo da bella"

sciencia do céo, onde a utilisação da placa sensível, essa 
"reti-

na do sábio", como a chamou o astronomo Jansen, fundador

do Observatório de Meudon, tem dado resultados tão consi-

deraveis.

1 emos visto a astronomia de posição beneficiar agora n

obra gigantesca da Carta photographica do céo, iniciada pelos

astronomos francezes Paul e Prosper Henry. E' por meio

da photographia que se mede a distancia entre as estrellas e

seus movimentos proprios. A pesquiza de pequenos planetas

e de cometas e a determinação de suas posições precisas, por

meio do calculo das orbitas, executa-se com nitidez sobre

clichês. Por esse processo têm-se obtido múltiplas determi-

nações que seria longo enumerar.

Mas si a astronomia de posição emprega correctamente a

placa sensível, sua irmã mais nova, a astronomia physica deve-

lhe o melhor da sua existencia e faz delia uso quasi exclusivo.

Assim, começaremos* por descrever as applicações da pho-

tographia á astronomia physica.

O Sol — O estudo photographico do sol é feito com in-

strumentos bem differentes uns dos outros, conforme se trate 
*

de registrar os detalhes da superfície ou as diversas camadas

gazosas que formam sua atmosphera incandescente, invisível

fóra dos eclipses.

Para photographar a superfície solar, ou photo-esphora,

poder-se-ia empregar um apparelho cohimum, porém, de fóco

suficientemente longo, afim de que a imagem tenha uma di-

mensão acceitavel. Não esqueçamos, com effeito, que o dia-

metro da imagem solar é sensivelmente de um centímetro por

metro de distancia focai. Seriamos assim conduzidos a attri-

buir dimensões consideráveis ás lunetas photographicas: ao

menos uma dezena de metros de comprimento.
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Espectro heliogramma das camadas superiores do tiydrogeneo, obtido no dia
20 de laneiro de 1926 com a raia C. Esla photographia foi tirada, com

alguns intervallos da precedente. Observatório de Meudon
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Mas existe um methodo menos despendioso: consiste em

tomar uma objectiva astronômica de um ou dois metros de

fóco e ampliar directamente a imagem focai por mèio da ocular,

ou, aainda melhor, de uma objectiva especial. Esse methodo

offerece ainda a vantagem de diminuir a luz execessiva da ima-

gem directa. O aparelho assim construido chama-se photo--

heliographo. Foi com elle que Jansen obteve em Meudon, a

partir de 1876, as mais bellas photographias da superfície so-

lar. Não foram ellas sobrepujadas nem mesmo igualadas por

nenhum observatorio do mundo inteiro.

A parte óptica desse apparelho é devida ao excellente

constructor Prazmowski. A transparência dos vidros, estu-

dada sobre prismas talhados em peças da mesma côr, que apre-

sentam um maximum photographico muito accusado no vio-

leta em relação á raia G do espectro solar, levou Jansen a

dotar a objectiva principal de 0m, 135 de diâmetro e 2m,15 de

distancia focai, bem como a addicionar á objectiva da amplia-

ção varias lenticulas, de maneira a realisar a condição de achro-

matismo para a raia G.

Depois, Arents, photographo do Observatorio de Meudon,

estudou um collodio iodo-bromuretado em que o iodo predo-

minava. 
"E' 

sabido — diz Jansen 
— 

que o iodo dá um col-

lodio cujo maximum de sensibilidade é collocado no violeta,

e muito mais limitado que o do brano. Verifiquei então que

os espectros obtidos com os prismas e o collodio em questão

mostravam um maximum de acção tão accusado junto á raia

G que, si se reduzisse pouco a pouco o tempo de pose desses

espectros, se chegaria a reduzil-os a uma zona estreita e única

situação na região precitada".

E' graças a essa propriedade que se obtêm imagens com

uma nitidez extraordinaria. O obturador de fenda era col-

locado no fóco da objectiva principal. O tempo de pose era

equivalente a cerca de 1/3000 de segundo, com céo limpido.
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De 1876 a 1914, mais de sete mil clichês de collodio

36x36 cm. foram obtidos. Os sóes, em cada um delles, têm

em geral um diâmetro de 30 cm.

Em 1903, Jansen escolheu trinta clichês entre os mais

característicos, fez ampliar sobre papel carbono 54x54 a parte

mais interessante, e reuniu-os num bello álbum, de formato

61x71 cm. intitulado 
"Atlas 

de photographias solares, Io vo-

lume, 1903", muito citado, mas pouco conhecido, porque não

excedeu a uma edição de 25 exemplares.

A atmosphera — Para além da photosphera, o sol é

cercado duma camada de vapores brilhantes ou chromosphera,

elevando-se a uma altura de 8 a 14 mil kilometros, e da coroa

formada de gazes muito rarefeitos que se extendem a vários

milhões de kilometros. Da chromosphera sobresaem as pro-

tubcrcincias.

Em tempo normal só a photospphera é visivel, ao passo

que durante os eclipses totaes do sol percebem-se a olho nú a

chromosphera, as protuberancias e a corôa.

Sabe-se que Jansen descobriu, em 1868, um methodo sim-

pies para observar-se em qualquer tempo a chromosphera e as

protuberancias do disco solar. De outra parte, é a M. H.

Deslandres, director do Observatório de Meudon, que se deve

a descoberta do cspcctrohcUogrcipho, que permitte photogra-

phar igualmente em qualquer tempo a chromosphera e as pro-

tuberancias, não somente no bordo do disco, mas também em

toda a superfície.

Eis aqui, summariamente, em que consiste esse notável

instrumento; mas nem sempre elle pode estar ao alcance dos

amadores engenhosos como o precedente photoheliographo.

Uma imagem solar é projectada sobre uma fenda delgada

por uma objectiva astronômica. A fenda imprime assim na

imagem do sol um traço muito fino. Ao passar pela fenda,
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Espectro Keliograir.ma das camadas superiores do cálcio obtido no dia 20 de

Janeiro de 1926 com a raia K 3 no Observatório de Meudon
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a luz atravessa primeiro uma lenticula que tem por fim tornar

parallelo o feixe luminoso divergente, e depois é submettido

á forte dispersão duma serie de prismas, que a decompõe em

suas cores elementares. Uma segunda lenticula retoma o

feixe dispersado e fôrma uma imagem real do espectro solar

assim obtido pelos processos clássicos, como se vê.

Todo o mundo sabe que o espectro solar é semeado de

uma multidão de raios de sombra, e que sua origem se deve

á absorpção do fundo continuo de luz branca da photosphera

pelos gazes incandescentes da chromosphera que-a envolvem.

Cada uma dessas raias de sombra é uma imagem da fenda, e

por consequencia, uma imagem da acção solar que ella produz.

Tomemos uma dentre ellas, por exemplo essa que se acha

situada sobre o encarnado, proveniente da absorpção do hydro-

gênio. Examinando-a com attenção, reconhecemos logo que

ella não é negra, sinão ligeiramente luminosa, e além disso,

semeada de irregularidades brilhantes.

Qual a sua origem? Simplesmente as imagens das nuvens

de hydrogenio que pertencem 
á chromosphera da secção solar

considerada. Não se distingue mais a photosphera, cuja luz

viva foi absorvida pela própria raia.

Isolemos agora essa raia com uma segunda fenda, e col-

loquemos, quasi em contacto, uma placa photographica, 
sen-

sivel ao encarnado produzido por um chassis que deslisa de-

ante da fenda. Montemos igualmente sobre um cursor a

objectiva astronômica que projecta o sol sobre a primeira fen-

da. Assim, por meio de motores electricos perfeitamente syn-

chronisados, desloquemos simultaneamente, e com movimento

regular, a objectiva de projecção e a placa photographica.

Então, á medida que a imagem solar desfila deante da

primeira fenda, as secçÕes successivas, isoladas pela segunda

fenda, serão photographadas 
uma ao lado da outra na placa
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movei, e reconstituirão uma imagem nitida do sol, sob a con-

dição de que as fendas sejam sufficientemente finas (0m,04).

O sol, assim reconstituído, offerece um aspecto bem sin-

guiar. A superfície desapparece, e em seu logar, vêem-se

imagens desconhecidas em turbilhão, de immensos filamentos

sombrios, protuberancias, etc., emittidos pelo hydrogenio. O

sol é visto então como si apenas o hydrogenio o compuzesse.

Si isolarmos com a segunda fenda uma raia pertencente

a outro elemento, o cálcio, o magnesio, o sodio, o ferro,

o titano, etc., obteremos uma imagem não menos extranha,

exclusivamente fornecida por nuvens incandescentes de cada

um desses corpos, absolutamente como si todos os outros não

existissem.

Concebe-se sem grande insistência notáveis progressos que

o espectroheliographo podreá acarretar ao estudo do sol.

De 1899 a 1927, 13.400 espectroheliogrammas foram re-

gistrados no Observatório de Meudon sobre placas de 13. xl8.

dos quaes 10.000 pelo sr. L. de Azambuja. Não houve

uma claridade do céo que não fosse posta á prova pelo nosso

collega para obter ao menos uim clichê, e é a elle que se devem

as gravuras que illustram este artigo. — F. Daldet, Astronomo

do Observatório de Meudon.

PEQUENO MYSTERIO DA MODERNA GUERRA

NAVAL DESVENDADO

O Almirantado britannico acaba de revelar um dos mys-

terios da grande guerra, que intrigou vivamente a opinião pu-

blica.

Trata-se das duas torres fluctuantes fortificadas que se

lançaram ao mar em 1918, e acreditou-se que fossem desti-
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nadas á defeza de Portsmouth, porque estiveram collocadas

por algum tempo no porto de Spithead.

O papel aue ellas teriam a desempenhar era muito mais

importante. Deviam servir, com certo numero de torres se-

melhantes, para fechar o passo de Calais. Dispostas á pe-

quena distancia uma das outras, e unidas por fios de aço extre

mamente solidos, ellas teriam constituído uma barragem in-

transponivel. Cada uma dessas torres era guarnecida por 100

homens.

Os navios inimigos e os submarinos seriam obrigados a

dobrar as Orçadas, ao norte de Inglaterra, para passar do mar

do Norte ao Atlântico. Portas collocadas nos pontos de jun-

cção da barragem, nas costas ingleza e franceza, permittiriam

aos navios alliados atravessar o estreito.

Vindo a paz, os inglezes não construíram outras torres.

Uma foi demolida. A outra serve de pharol fluetuante em

Spithead. Cada uma dellas custou 1.200.000 libras esterlinas.

Em 1875, torres fluetuantes similares, ligadas a bancos

ligeiros, foram situadas ao largo de Cherburgo para garantir

a defeza do porto. O systema não é novo. Recorda o dique

levantado por ordem de Richelieu em la Rochelle, e que com-

prehendia torres unidas por estacadas, mas o conjunto das

obras repousava no fundo. Era, em todo o caso, a realisação

da mesma idéa: impedir a esquadra inimiga de passar.—(Da

Illustration.)

A historia se repete, na paz e guerra, ao que a cada passo

se vê. Nada ha de novo sob o sol, estafadissimo logar —

commum sempre applicavel aos casos. Os famosos 
"farra-

pos de papel" do chanceller allemão, que tanto escandalo cau-

saram na ultima guerra, em deprimencia á gravidade dos tra-

tados, já em 1870 andavam na bocca do velho Moltke, citado

por Alexandre Dumas em La Terreur Prussienne.
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Nada se inventa, pois. E as modernas minas e granadas

de mão, não são mais que arremedos do progresso ao estrata-

gema de Annibal, levando o incêndio aos campos inimigos pela

inflammação dos chifres de touros selvagens, investindo em

louca correria pelos acampamentos sobresaltados.

Questão de época, e de recursos bellicos.

EMPREGO DO PRUMO ULTRA SONORO A BORDO

DOS NAVIOS DE PESCA

A 
"Rivista 

Marittima" (Italia) tem publicado vários ar-

tigos em que se trata da applicação dos ultrasonoros na medi-

ção do fundo do mar.

Nesses artigos ficou demonstrada a facilidade que tam-

bem se extende ás necessidades correntes da navegação, de

poder-se a cada instante medir a profundidade, com o navio

a toda a velocidade, evitando os inconvenientes e a perda de

tempo inherentes aos antigos systemas. Foi também eviden-

ciada a vantagem que apresenta, nessa pratica, o emprego das

ondas ultrasonoras, primeiro, porque, podendo-se projectar èm

direcção determinada, se consegue uma medida sempre exacta

e segura; segundo, porque, propagando-se esphericamente, se

podem obter logo, com fundo irregular e na visinhança de

bancos ou eccolhos, sons confusos ou múltiplos.

E' natural que o methodo das ondas ultrasonoras requeira

apparelhos muito delicados, e por consequencia, o seu emprego

deve, por emquanto, limitar-se aos navios de guerra ou aos

vapores de luxo.

A tal proposito, julgaimos de interesse para os leitores a'

noticia de que o systema foi applicado em navios de pesca do

bacalhau com notáveis vantagens economicas.

E' sabido que o bacalhau acha-se ordinariamente á certa

profundidade e para que o navio munido de prumo ultrasonoro
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possa facilmente dirigir-se para a zona em que o mar seja

tão profundo quanto se pretende, é mister que se tire do appa-

relho o melhor partido, especialmente com mau tempo.

De facto, os navios que não dispõem de prumo ultra-

sonoro, partindo de S. João da Terra-Nova, gastando 36 ho-

ras para attingir os logares onde vão pescar, devendo perder,

com o velho methodo, cerca de seis horas para fazer as son-

dagens precisas á navegação na região dos bancos. Ao con-

trario, os que se munem daquelle instrumento alcançam os

mesmos logares em 24 horas, podendo executar a medição em-

quanto navegam, sem a menor alteração na marcha.

Durante a navegação, o- prumo ultrasonoro faz as pru-

madas em um quarto de hora, tendo cada gyro a duração de

dez segundos. Para fazel-o funccionar, basta abrir a porti-

nhola do analysador optico, que contém a escala graduada, na

qual se lê o fundo de segundo em segundo. Quando se quer

cessar a medição, basta fechar a referida portinhola, deixando

o apparelho em inactividade.

Na occasião da pesca, o prumo em questão é de uso muito

freqüente, principalmente no lançamento das. redes.

Emquanto nos navios communs de pesca o commandante

deve continuamente andar de pôpa á prôa para fiscalisar a

operação, nos barcos que dispõem de prumo ultrasonoro o

capitão pôde ficar tranquillo, limitando-se a inspeccionar a

manobra do analysador para orientar suas ordens.

O 
'resultado 

que, com o citado processo, se obtém no ren-

dimento de um cruzeiro de pesca é considerável. Dest'arte,

o navio poderá pescar em qualquer profundidade.

Varias industrias de pesca têm auferido desse melhora-

mento lucros bastante vantajosos para a sua economia.

Realmente, ha fundadas razões para empregar-se o mara-

vilhoso invento, como companheiro infallivel e seguro dos que
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navegam sobre o mar. Já existiam, no caso dos navios pes-

cadores, os thermometros de profundidade que indicavam as

regiões subaquaticas de temperaturas preferidas por certos pei-

xes. Não tarda que o prumo ultrasonoro, ou qualquer outro

apparelho a que se adapte a photographia, registe com segu-

rança a qualidade do peixe a ser pescado. E si elle não fosse

o mais silencioso dos animaes, talvez por um processo tele-

phonico, se dignasse a dar noticias suas...

PEQUENOS AEROPLANOS COMO VEHICULOS

DE PASSEIO

Dentro de pouco tempo, possuir um aeroplano, será natu

ral como possuir um pequeno automóvel.

A Republica Argentina acaba de importar, pelo porto de

Buenos Aires, a primeira remessa de aeroplanos de diminuto

tamanho, destinados a crearem e incentivarem a aviação po-

pular, pois em virtude desta importação espera-se formar um

club de aeronavegação semelhantes aos que, em numero de

seis, já existem na Inglaterra. O pequeno volume, o fácil

manejo destes aviões, determinou que seu uso se generalisasse

na Gran Bretanha. Na verdade possuem elles azas desmon-

taveis o que permitte poderem ser guardados em qualquer

garage, além de que tanto um homem como uma mulher podem

guial-os ou manobral-os sem para isso ser necessário grande

trabalho. O peso da tonelagem é apenas de 735 libras, bas-

tando cem metros de lazeira para que possa arrancar e elevar-se.

A aterrissagem pôde effectuar-se em uma area relativa-

mente reduzida e devido á leveza dos pneumaticos 
"balloon",

o tocar em terra por occasião da aterrissagem é muito suave

em todo o conjunto. Os novos apparelhos recebidos pela

Argentina desenvolvem 95 milhas por hora, em uma corrida

em linha recta, e 75 a 80 milhas por hora navegando. O con-
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sumo de gazolina é verdadeiramente satisfatório, pois gasta

mais ou menos 4 litros e meio em 20 milhas de navegação; a

despeza de consumo fica reduzida á pequena quantidade de um

peny por milha, podendo os apparelhos se elevarem á razão

de 625 pés por minuto, a uma altura de 15 mil pés. Ha

pouco tempo um destes apparelhos de typo corrente voou de

Londres a Karachi, um percurso de mais de 5.500 milhas,

sem soffrer o mais leve accidente e sem nenhum preparo espe-

ciai. — 
(La Espana Marítima).

E' um verdadeiro carro Ford dos ares. Esperemol-o; e

com elles as garages nos telhados dos edifícios.

Júlio Verne, Wells e outros sonhadores — nada é novo

na vosso fantasia.

CUSTO DOS NAVIOS DE GUERRA

Uma esquadra consome muito dinheiro e as grandes uni-

dades custam sommas enormes, de fôrma que os orçamentos

navaes das potências marítimas, augmentam de anno a anno.

Segundo informações que encontramos no 
"Shippuilding

and Shipping Record", a despeza total com a construcção dos

novos couraçados inglezes Nelson e Rodnay é a seguinte:

Descriminação Nelson Rodnay

í

Casco, installações material  2.835.915 2.781.31Í

Machinas, motores e auxiliares.... 508.709 501.121

Artilharia, torpedos, montagem,etc. 2.317.342 2.299.802

Eventuaes  317.113 215.705

Custo total excepto os canhões  5.979.079 5.797.939
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Lembramos, ao leitor, que estes couraçados têm 702 pés
de comprimento, 106 de bocca e 30 de calado e que o deslo-
camento é de 35.000 toneladas.

O armamento ao eme se sabe consta de nove canhões de
16 pollegadas installados em torres tríplices.

Uma bateria de 16 pollegadas ficará ao centro do navio.

Nestes navios não foram sacrificadas as qualidades offen-
si vas em proveito da velocidade.

Em um artigo publicado sobre o couraçado Hood, o
Sr. Eustaee D'Eyncourt, disse que esse navio custou 6.000.000
de libras, ou sejam 254 mil contos em moeda brasileira ao cam-
bio actual! Quasi o dobro do orçamento da Marinha dc
Brasil! (1).

Mas, o Sr. Eustace D'Eyncourt, diz que, realmente é
uma somma enorme, mas se considerar-se o deslocamento e
dimensões daquelle navio e tendo-se em vista o augmento geral
dos preços do material e da não de obra, o preço não é exces-
sivo e acerescenta:

"Muitos navios capitaneas anteriores a guerra, completos,
com todo o seu armamento, etc. custaram cerca de 90 libras
esterlinas por tonelada.

O "Hood" custou 145 libras por tonelada, ou seja, um
augmento, apenas de 60 %, em relação aos preços anteriores
á guerra, ainda que possua qualidades que tenham os navios
mais antigos".

"E' claro que a classe do Nelson é muito mais despen-
diosa que a do Hood, porquanto, considerando-se seu preço
por tonelada, sobre uma base de 35.000 toneladas e excluindo--

(1) Orçamento da Marinha para 1927 — papel 144.370.466$216,
Ouro 1.400.000$000.
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se o armamento, resulta ser de 168 libras esterlinas. Este

gasto a maior deve-se, provavelmente ao augmento de blinda-

gem, que é muito custosa.

O custo do Effingham, de 9770 toneladas, cuja constru-

cção terminou recentemente, é de 2.157.201 libras excluindo-

se o armamento e seus accessorios, ou sejam, 221 libras por

tonelada".

Os destroyers Amazon e Ambuscade, os primeiros con-

struidos pela Inglaterra, depois da grande guerra, cada um

custou 330.000 libras.

A reconstrucção dos cruzadores Courageous e do Glo-

rious, para transformal-os em porta-aviões, não custa pouco

dinheiro. Só o Courageous, nessa transformação gastará mais

de 1.200.000 libras esterlinas.

O preço original desse navio foi 1.781.733 libras, e, ago-

ra, as despezas de reconstrucção e adaptação serão iguaes ao

da sua construcção.

PARA CONSTATAR O MOVIMENTO DOS CON-

TINENTES

Ultimamente a theoria de que os continentes não estão fixos,

e portanto se movem lentamente sobre a superficie do globo

terrestre, vem obtendo adeptos entre os scientistas. Para com-

provar a procedencia ou não desta supposição, o 
"Washington

Naval Observatory" organisou uma serie de experiencias que

terão logar em varias partes do mundo. Ondas de radio, sendo

recebidas quasi no mesmo instante em que são transmittidas,

offerecem o meio para syncronisar os relogios que determina-

rão exactamente as differenças de horas, e por consequencia,

de longitude. — 
(Da Revista das Estradas de Ferro, Junho,

1927).
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SIGNAES ELECTRICOS DURANTE CERRAÇAO

Ultimamente foi recentemente experimentado um systema
electrico para guiar os navios em tempo de cerração.

Um homem com os olhos vendados poude conduzir perfei-
tamente um navio até o porto, confiando exclusivemente na
audicção.

O systema tem por fim guiar os navios no percurso de es-
treitos canaes durante cerração. quando não são visíveis os si-
gnaes luminosos, eliminando assim os perigos e a perda de tempo;

O systema é baseado no facto de que, se dois sons são emit-
tidos simultaneamente de dois pontos separados, um observador
equidistante delles ouve os dois signaes ao mesmo tennpo, ao
passo que si elle distingue um dos signaes antes do outro elle
conclue que está desviado do eixo do canal.

E' conveniente dispor as cousas de modo que um dos si-
gnaes seja constituído de um único som e o outro de dois sons
mais breves, com pequeno intervallo entre elles. Assim sendo,
o eixo do canal é reconhecido quando se distingue o som longo
no intervallo entre os dois sons breves constituindo assim pra-
ticamente uim único som longo.

O apparelho sonoro é constituído de diaphonos accionados
por compressores electricos e o sincronismo entre os dois signaes
é obtido por um sincronisador commandado por uma chave ou
interruptor o qual torna automaticamente simultâneos os dois
signaes, quando a derrota do navio é rectilinia e separados de
um intervallo predeterminado, quando o percurso é em curva.

O apparelho sincronisador dos signaes funcciona por meio
de electromagnetos regulados durante a montagem do systema
com o fim de obter e manter a exacta sincronisação. ¦— The
Electrican.
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ALCANCE DO TORPEDO

Escrevendo sobre 
"O 

torpedo moderno, na realidade e na

phantasia" o Commandante W. N. Burstow da Marinha ingleza

salienta o grande augmento em alcance e o 
"extraordinário

factor de efficiencia" alcançados por esta arma, depois da ba-

talha da Jntlandia.

Elle menciona um alcance de dez milhas a uma velocidade

miedia de trinta nós e uma carga explosiva para a cabeça de

combate de um quarto de tonelada.

Acreditamos que esse alcance tenha já sido excedido por

torpedos de experiencia, porquanto é de presumir que não haja

difficuldade mecanica que o impeça. Apresenta-se, porem, a

questão de se saber si tão longos alcances têm qualquer valor

apreciavel em um projectil de tão baixa velocidade. Para

percorrer dez milhas com velocidade de 30 nós um torpedo gas-

tará vinte minutos entre o momento do disparo e o de alcançar

o alvo. Ora, em 20 minutos um encouraçado moderno pôde

deslocar-se de oito milhas e um cruzador moderno de 10 milhas.

A tal velocidade maxima, — 
geralmente a usada em combate —

que probalidade terá um tal projectil de alcançar o alvo?

E' verdade que os instrumentos de distancia já alcançam

um gráo de precisão maravilhoso. Elles não podem, porém,

prever o caso de uma mudança de rumo, que, mesmo minima.

em 20 minutos, afastará o navio alvejado da trajectoria do

mais perfeito torpedo.

Naturalmente, para o caso de um alvo fixo esse torpedo

poderá ser usado, com os mais tremendos effeitos.

Póde-se argumentar que qualquer excesso de alcance do

torpedo não é desvantajoso em qualquer caso; e que pelo facto

de um torpedo poder ser empregado á distancia de 10 milhas

não se fica obrigado a usal-o sempre a essa distancia. Isto é



500 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA

uma verdade. Mas a tendência natural em um combate é etm-
pregar a arma logo que se chega ao limite do seu alcance. Si
uma flotilha ele Contra-Torpedeiros pôde fazer um ataque a
5 milhas, contra uma linha inimiga, naturalmente ella não es-
perará até approximar-se da distancia de 2 milhas, afim de
augtmentar a probabilidade de suecesso, correndo o risco de
ser duramente castigada.

Theoricamente o torpedo ele muito longo alcance apresenta
vantagens, especialmente para um grande navio ele linha, apezar
ele nos conservarmos no ponto de vista de que para os grandes
navios de linha o torpedo não é substituto do canhão e que um
projectil de alta velocidade que pôde cobrir a distancia de 10
milhas entre 30 e 40 segundos tem muito maiores probabilidades
de acerto do que um torpedo eme necessita de 20 minutos para
vencer a mesma distancia.

Uma cousa é indiscutível; a tactica naval está sendo go-
vernada, cada vez mais, pelas armas navaes, em vez de serem
estas o producto das necessidades da tactica naval. — (Do"Naval e Military Record", July, 23 - 1927).

(Traducção c commentario do Capitão de Corveta
Ed. Wcavcr).

A AGULHA DE INDUCÇÃO TERRESTRE

A agulha de inducção é completamente differente ela
magnética e da gyroscopica. Suas primeiras experiências pra-
ticas datam de cinco annos, tendo sido continuamente aper-
feiçoada, desde então. Em 1925, o Connmandante Byrd utili-
sou-se delia na sua expedição ao Arctico, e em 1926 no seu
vôo ao polo norte.

A agulha de inducção é fabricada pela Pioneer Instrument
Company of New York, e abaixo damos uma descripção delia,
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extrahida do capitulo 
"Navegação aerea", da 

"Navigation and

Nautical Astronomy" de autoria do Commander Dutton (edição

do Naval Institute) :

"A 
agulha de inducção aproveita o principio dos gera-

dores electricos. Consiste em um pequeno induzido, que gira

accionado quer por um motor electrico, quer por uma ventoinha.

(No apparêlho de Lindbergh a ventoinha era impulsionada pelo

deslocamento do avião em vôo). O campo magnético é for-

necido pela componente horizontal do campo teriestre. As

escovrs deslocam-se ao longo do collector por meio de um

controllcr ligado a um limbo graduado, onde se lê o rumo.

Quando o apparêlho está em vôo no rumo fixado no indicador,

as escovas ficam em posição tal (E, W magnéticos) que não

ha producção de corrente: o piloto deve, pois, manobrar de

fôrma a. imanter o ponteiro do indicador sobre o zero.

Devido á variação de intensidade de componente horizontal

do campo terrestre, esta agulha não indica de quantos gráos

o piloto está fora do rumo, mas mostra para que lado elle

guinou. A principal vantagem dessa agulha reside no facto

de poder ser o gerador montado na fuselagem do avião, ou

em qualquer outro logar onde as condições sejam favoraveis,

sob o ponto de vista magnético, emquanto que o indicador fica

deante dos olhos do piloto".

Nota do traductor — O nome 
"agulha 

de inducção ter-

restre" é a traducção livre da denominação ingleza carth in-

duetor compass". Elle tem, a meu ver, um duplo inconveniente.

1.° — ao simples ennunciaclo não dá idéa do que se trata,

contrariamente ás denominações das agulhas magnética e gy-

roscopica;

2.° — é muito longo.

Tomo por isso a liberdade de appellar para os nossos pro-

ficientes technicos de navegação e amadores de philologia, para
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que procurem uma ou mais palavras que, dando immediata-

mente a noção do fundamento de agulhas, não seja tão extensa.

Estou certo de que a R. M. B. acolherá com o maior

prazer taes sugestões.

E porque não extenderiamos esse baptismo a tantas pa-

lavras abrasileiradas, inventadas, etc., que inçam ?. nossa tech-

nologia de artilharia, radio, submarinos, e outros?

Para dar o exemplo, submetto a julgamento as denomi-

nações: 
"dynagulha" 

ou 
"dynamo-agulha", 

o primeiro mais

curto, o segundo mais claro, em ambos, porém fazendo pensar

em que a 
"agulha 

de inducção terrestre" deve ser qualquer

cousa semelhante a uma agulha cujo elemento julgo ser um

dynamo.

Fico procurando palavra melhor, mas apresento desde já

essas para que não pareça que invento serviço para os outros.

(Traducção e commentario do Capitão-Tenente Diogo

Borges Fortes).

O VÔO TRANSATLANTICO DE LINDBERGH (*)

O Coronel Carlos A. Lindbergh sahio de New-York na

Sexta-Feira, 21 de Maio pela manhã, ás 7 hs. 52 ms. e al-

cançou Paris no Sabbado, 22 de Maio ás 5 hs. 24 ms. p. m.

(hora legal de NewYork), depois de voar approximadamente

33 1/2 horas e percorrer cerca de 3650 milhas. A velocidade

média durante o vôo foi de 109 milhas por hora, maior um

pouco do que a prevista por elle. Não ha duvida que ventos

favoraveis auxiliaram, de algum modo, o vôo.

Pondo de parte algum nevoeiro, céo encoberto e talvez li-

geira precipitação nas proximidades dos icebergs, os peritos

tinham predito tempo regular no Atlântico e somente ligeiras

chuvas na região de baixa pressão perto de Paris. Ventos

(*) Por conveniência de paginação, os clichês estão collocados no fim deste
artigo. — N. R.
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contrários atrazaram o vôo no inicio do raiei, porem, isto foi

mais do que compensado depois. Em geral as predicções dos

peritos foram boas. O nevoeiro não foi um obstáculo intrans-

ponivel.
"Eu esperava difficuldades sobre New-Foundland" disse

o Coronel Lindbergh, porque tinha sido avisado de que a si-

tuação era desfavorável, porém venci esse risco, sem nenhum

accidente. Entretanto, não o foi sem difficuldade. Encontrei

graniso e neve durante cerca de 1000 milhas. Algumas vezes

era impossível voar sobre a neve, devido a grande altura, outras

vezes era impossível voar por baixo devido á pequena altura,

de modo que era obrigado a atravessal-a do melhor modo pos-
sivel. Voei em alguns logares a 10 pés de altura e em outros

a 10.000 pés. No fim do raiei tinha ainda combustível bas-
tante para mais 500 milhas".

A falta de repouso não perturbou em nada o extraordinário

aviador. Alguns sandwichs e uim pouco de agua foram suffi-

cientes; elle contava com a fome para mantel-o accordado.

Alcançou a costa ela Irlanda quasi exactamente no ponto
determinado, foi acompanhado sobre o Canal da Mancha por
unia esquadrilha de aviões inglezes e não teve difficuldade
cm reconhecer Le Bourget, assignalado por 40 fachos lumi-
nosos. A formidável ovação recebida pelo intrépido joven e
o enthusiasmo mundial despertado ficarão para sempre na his-
toria ela aviação.

Antes do admirável vôo de Lindbergh as opiniões dos
technicos eram favoráveis ao "America" de Byrd.

Byrd tinha um avião com tres motores, portanto maior

probabilidade ele poder manter o vôo; dois pilotos, podendo um
substituir o outro em caso ele necessidade, melhor visão e acco-
modação na nacelle; um competente navegador e todos os ins-
trumentos necessários para observar o sol e determinar a po-
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sição; um melhor supprimento de alimentos e agua e. sobretudo
um companheiro. Sua expedição estava também melhor pre-
parada para accidentes. pois dispunha de jangada, radíotele-
graphia, signaes luminosos e um cuidado plano de acção em
caso de accidente .

Se o "America" fosse bem succedido, seu triumpho seria
talvez o precursor mais convincente da conquista comsnercial
do Atlântico. Entretanto, o successo de Lindbergh demonstrou
que a habilidade pessoal e a coragem podem sobrepujar de
algum modo as facilidades mecânicas.

Não se deve, entretanto, stippor que o intrépido aviador não
estivesse convenientemente preparado. Elle tinha trabalhado
muito e ardentemente, e á sua coragem alliou-se excellente equi-
pamento e muita previsão.

O motor usado

Elle tinha no snotor refrigerado pelo ar, "Wright" J, ou
"Whirlwind" como foi pittorescamente denominado, um bem
experimentado mecanismo de notável leveza, efficiencia e re-
sistencia. O desenho deste motor começou no dia 28 de Fe-
vereiro de 1920. Elle passou por uim longo aperfeiçoamento
em successivos modelos: o J 1, J 2, J 3 e J 4. O J 5 sub-
metteu-se com successo a provas severas de resistência de 50
horas de funccionamento a toda força (experiência muito além
dos requisitos do vôo actual).

Em uma extraordinária experiência de 50 horas realizada
na época mais quente do verão, a temperatura média foi de
150 gráos Fahrenheit, na estrada do carburador, a potência
média 295 HP a 2.150 rotações por minuto; entretanto, a
média normal do motor era somente de 200 HP a 1.800 rota-
ções e o peso vasio era somente de 508 libras.
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Além disso a Wright Aeronautical Corporation tinha a
vantagem das experiências de muitos aéroplanos em serviço
na Marinha e no Exercito e de quasi todo o emprego de seus
motores em aéroplanos commerciaes com os Fokker, Ford,
Keystone, Laird e Sikorsky.

Entre outros rccords, a sensacional experiência de 12 a
14 de Abril em que um aéroplano Bellanca manteve-se am vôo
durante 51 horas, 11 minutos e 25 segundos, com um motor
de stock que já tinha tido 179 horas de vôo, foi mais uma con-
firmação da segurança do motor.

Sua economia de combustível era além disso igual á dos
melhores motores até então construídos.

No vôo para Paris o consumo de combustível regulou me-
nos do que 13 gallões por hora ou cerca de 8,5 milhas por gal-
lão. Apezar dos ventos favoráveis que ajudaram o vôo, este
foi um notável record de efficiencia.

A estatística actual do combustível durante o vôo transa-
tlantico foi a seguinte, segundo um telegramma de Lindbergh:
"Consumo verificado hoje somente: combustível 432 galões,
óleo 118 gallões. Média do nutmero de rotações da helice 1.600
por 'minuto. Reduzido apóz decollagem. Acceierador aber-
to para 1.800 quando subindo para voar sobre o graniso. O
motor "Whirhvind" funccionou perfeitamente durante o in-
teiro vôo de San Diego a Paris e estava em tão boas condi-
ções em Paris como em San Diego. O motor trabalhou, en-
tretanto, dentro da média de rotações durante o vôo.

O monoplano Ryan

O "Espirito de S. Luiz" (fig. 1) era um modelo de mo-
noplano de stock construído pela 

"Ryan Arlines de San Diego".
As únicas alterações feitas foram: augmento de 10 pés na
envergadura, isto é, augmento para 46 pés, reducção da re-
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sistencia ao avanço de todos os modos possíveis, taes como

fazendo furiforme a ligação dos montantes com as azas; col-

locar o enorme tanque de gazolina de 425 gallões no logar

do compartimento do piloto. O fechamento do compartimento

do piloto foi realisado afim de se obter maior velocidade c

economia de combustível, porque como se sabe qualquer aber-

tura offerecida pela fusilagem significa augmento de resisten-

cia ao avanço.

A prova de que isto conseguio resultados satisfactorios,

é dada pela maxima velocidade do avião, estimada em 135 mi-

lhas por hora, e pelo facto de ter chegado ao fim do vôo com

combustível para poder vôar ainda 500 milhas.

Velocidade e economia foram adquiridas ás expensas da

diminuição da visibilidade. Como se vê no diagranima, Lin-

dbergh podia ver somente atravez de pequena abertura em

frente, a que elle chamava seu 
"periscopio", 

ou pela janella

á sua direita.

O aeroplano, completamente carregado para o raid, pe-

sava 5.200 libras. Isto significa um peso de 26 libras per

HP e, com uma superfície de aza de cerca de 320 pés quadra-

dos, uma carga de 162 libras por pé quadrado de aza. O ae-

roplano teve difficuldade em deixar o sólo tocando duas ve-

zes antes da decollagetm final e elevando-se com pequena ve-

locidade ascencional.

A partida foi provavelmente o momento mais difficil do

vôo. Não tivesse sido feito o sacrificío da visibilidade cm

favôr de uma maior efficiencia aerodynamica, Lindbergh não

poderia ter partido. Seu arrojo foi plenamente justificado.

E' também um attributo para as qualidades do monoplano

Ryan o ter sustentado sem modificação de estructura, a não ser

o augünento em aza, o vasto tanque carregado e também o

peso de 5.200 libras que é o maior até agora sustentado por

um motor de 200 cavallos.
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Custo do equipamento

O actual custo do monoplano Ryan foi de 6.000 dollars.

Elle foi construído e preparado para um vôo em 60 dias. Os

instrumentos e o motor custaram 6.900 dollars o que perfaz

para o total do equipamento cerca de 13.000 dollars. Isto

não pode ser considerado muito dispendioso para o resultado

obtido.

Para as pessoas que conheciam quão cuidadosamente o

Commandante Byrd tinha planejado navegar, fazendo obser-

vações de sextante de meia em meia hora, e quão difficil era o

problema de pilotar um apparelho em uma travessia directa

sobre o mar, onde não ha nada para ser observado, parecia que

Lindbergh iria arriscar-se tremendamente guiando-se somente

por posições estimadas. Seu vôo preliminar, á noite, de San

Diego a São Luiz, concorreu muito para fazer desapparecer

Tiquellas duvidas. No fim de um vôo de 1.600 milhas, encon-

trou-se somente a 15 milhas fóra de São Luiz, tendo sido leva-

dos em conta com successo o abatimento, as variações imagne-

ticas e o desvio da agulha. Lindbergh partiu com a maior con-

fiança na sua habilidade para atravessar o Atlântico. Devemos

avaliar suas próprias palavras, como seus planos: 
"As 

pessoas

esquecem-se de que eu poderei rectificar meu rumo pela carta

durante todo o caminho de New-York a New-Foundland. Mes-

mo á noite eu poderei fazer isso, porque, a não ser que a noite

esteja muito escura, é possível distinguir-se a agua da terra. Em

uma noite de luar é muito fácil. As mais difficeis horas do vôo,

isto é, as 14 primeiras, terão sobre terra quasi todo o caminho,

e si eu puder obter uma bôa observação da costa de New-

Foundland, assim que a deixar terei meus azimuths com alguns

gráos de approximação.

O plano do vôo de Lindbergh

liquellas
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As peiores variações da agulha dão-se também no caminho

para New-Foundland. Além de New-Foundland e sobre o ocea-

110, os desvios não ultrapassam de dois a quatro gráos, o que

não é máo. Eu posso facilmente leval-os em conta e, mesmo

admittindo que faça o peor erro possível, isto é, um erro de

4 gráos, isto somente desviar-me-á cerca de 100 milhas do meu

caminho. A questão do abatimento é muito differente. E' muito

difficil verificar-se o abatimento quando se está sobre o oceano,

pois não se nota nenhum movimento do mesmo, a menos que

elle esteja muito agitado; porém levarei bombas de fumaça e

com o indicador de abatimento ser-me-á possível ter alguma

idéa da direcção do vento e do effeito que tiver o mesmo sobre

o apparelho."

Lindbergh não usaria um sextante, mestoio que o soubesse

manejar, pois o seu posto estava inteiramente coberto e elle não

poderia obter observações a não ser quando o sol estivesse á

sua direita, única posição em que poderia botar a cabeça de fóra.

Como os acontecimentos provaram, sua confiança e habilidade

em navegar pela estima, isto é, sem observação do sol ou dasj

estrellas, foi inteiramente justificada. E' preciso notar que seus

instrumentos foram adequados a todos os respeitos, excepto a

não inclusão do sextante, e que Lindbergh não despresou os me-

lhores conselhos technicos no seu detalhado plano de navegação.

O rumo delineado c seguido

Lindbergh para estabelecer o runno foi ajudado particular-

mente por Brice Goldsborough da 
"Companhia 

de Instrumen-

tos Pioneer". Na Repartição das Cartas Hvdrographicas do

Atlântico Norte foi traçado o arco de circulo máximo, que re-

presenta a menor distancia entre New-York e Paris. E' interes-

sante observar-se que o vôo pelo arco do circulo máximo não é

o methodo usual de navegação sobre a terra. Voando sobre a

terra, as distancias entre os pontos são muito mais curtas, e uma
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simples triangulação pode ser empregada sem augnnentar muito

o caminho a percorrer. Uma exposição da Sociedade Nacional

de Geographia demonstra claramente porque foi usada neste

vôo a navegação pelo arco do circulo máximo.

Lindbergh não ia sahir do seu caminho. Elle ia fazer uma

viagem directa a Paris. Para as pessoas que não têm conheci

mento de navegação é realmente surprehendente observar que

o calminho mais curto entre New-York e Liverpool estende-se

atravéz de New-England e Canadá, Oeste da Nova Escossia

e atravéz do interior de New-Foundland. Os navios não podem

navegar sobre a terra, mas elles navegam para o Norte tanto

quanto o pennittem as terras e os iceberges. A razão disto

technicamente estabelecida é a seguinte: nas altas latitudes a

menor distancia entre dois pontos, devido á curvatura da terra,

não se encontra no parallelo Leste-Oeste e sim no circulo que

divide o globo em duas partes eguaes, passando pelos dois pon-

tos em questão (circulo máximo). Um simples processo para

demonstrar isto, é o seguinte: tome-se um pedaço de barbante

e applique-se-o sobre o globo terrestre. Este pedaço de barbante

revelará muito mais factos assombrosos a respeito do commer-

cio oceânico que volumes de estatística commercial.

Elle mostrará porque Norfolk, na Virgínia, é um ponto

normal de carvoamento fóra do Golpho (do México) para todos

os navios que se destinam a Europa.

Observando-se um Tnappa ter-se-á a impressão de que o

caminho mais curto para Lindbergh seria sahir de New-York

voando para Leste afim de passar nas visinhanças dos Açores.

Applique-se o pedaço de barbante ao globo terrestre e veri-

ficar-se-á que a distancia entre New-York e Paris, via Açores,

é de 4107 milhas ao passo que o caminho delineado por uni

pedaço de barbante bem esticado sobre o globo entre New-York

c Paris, atravéz New-England, Canadá, New-Foundland e sul

da Irlanda, isto é o caminho percorrido por Lindbergh, é de
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3633. Logo concluir-se-á que Lindbergh seguiu este caminho

para encurtar a distancia de 474 milhas.

Pelo arco de circulo máximo a distancia exata entre Mi-

neola, New-York, latitude 40'44'18" N, longitude 2°20'W. e

Paris, latitude 48°50' N, longitude 2°20' E. é de 3610,1 milhas.

A róta aconselhada por Goldsborough para Lindbergh era ligei-

ramente differente. Entrando-se em consideração com as li-

nhas de navegação dos navios, a róta foi ao Sul do arco de cir-

culo máximo no começo do vôo e um pouco ao Xorte do mesmo

circulo depois de passar o Atlântico médio. Por conveniência

de Lindbergh a róta foi transferida para varias cartas de larga

escala. Apezar de não ter meios de verificar sua posição no mar,

elle attingiu o seu ponto de passagem pela Irlanda exactamcnte.

Sua habilidade em navegar pela estima foi verdadeiramente mi-

raculosa.

Os instrumentos empregados por Lindbergh

Exceptuando sempre o sextante, Lindbergh levou todos os

instrumentos que pudessem prestar reaes serviços. A photogra-

phia da fig. 2 mostra o interior de sua cabine e a localisação

desses instrumentos. A imanicula do accelerador está situada no

canto de baixo á direita e no extremo deste canto está o mos-

trador de direcção da agulha induetora terrestre. No centro está

a alavanca de commando e por baixo do quadro estão as diver-

sas valvulas pelas quaes o piloto regula o fluxo de gazolina dos

tanques principal e auxiliares. No quadro acima, os instrumen-

tos são, na fileira de cima, da esquerda para a direita: o indi-

cadcr da pressão do oleo para se observar o systema de lubri-

íicação, a agulha induetora terrestre, o altimetro para medir a

altitude acima do nivel do mar; da esquerda para a direita, na

fileira de baixo: chave de ignição, tachimetro para indicar o

numero de rotações do motor por minuto, indicador de curvas
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que mostra se o avião está voando no mesmo plano e também

<lá aviso ao piloto do menor desvio de rumo; indicador de velo-

cidade do ar e relogio. No centro e em baixo do quadro o instru-

mento de cima é o inclinometro longitudinal; acima está o incli-

nometro lateral. A maçaneta do extremo direito é da bomba de

escorva. A maioria dos instrumentos para o vôo foram espe-

cialmente feitos pela 
"Pioneer 

ínstrument Company". Além

desses instrumentos o apparelho de Lindgergh levava uma agu-

lha inductora. terrestre. A variação angular entre as leituras do

campo magnético e o Norte verdadeiro variam entre 10 e 20

grãos. Esta variação ou declinação deve ser conservada constan-

temente na memória pelo piloto e as correcções devem ser fei-

tas de accordo com o local. Quando a agulha commum é empre-

gada ha a difficuldade de ser a mesma sujeita á influencia do

ferro e aço que estejam na visinhança do apparelho. Na agulha

inductora terrestre, a corrente para actuar um indicador de mu-

dança de direcção é fornecida pela rotação de uma armadura

no campo magnético terrestre, colmo se vê no diagramma da

fig. 4. A agulha propriamente dita (fig. 6) fica collocada na

cauda do aeroplano, onde está livre de todas as perturbações

magnéticas da estructum metallica do aeroplano, porém a dire-

cção (veja-se fig. 5) pela qual a agulha inductora terrestre é

regulada para a desejada róta, é collocada no compartimento do

piloto afim de poder ser por elle manobrada. O piloto limita-se

a observar o indicador que lhe mostrará qualquer desvio da di-

recção para a direita ou esquerda do proprio rumo. Para o vôo

realisado, Lindbergh tinha, além da sua agulha, um altimetro,

indicador de velocidade e bomba de fumaça. Ainda não está bem

esclarecido si elle usou as bombas de fumaça durante o vôo. Cer-

tamente elle teve intenção de usal-as, como a exposição feita ante-

riormente claramente indica.

O indicador de velocidade do ar é extremamente util ao

piloto porque dá uma idéa geral do progresso que está ía-
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zendo e avisa-o se está voando muito perto da velocidade
minima ou não. Comtudo, excepto em atmosphera completa-
mente calma, elle não indica a velocidade sobre o mar ou sobre
a terra. Para obter-se a velocidade em relação ao solo e o
abatimento sobre o mar, é usado o processo seguinte: uima bomba
cie fumaça é lançada. A altitude é obtida pelo altimetro e em
seguida é collocada no indicador de velocidade. O tempo de
duração do transito da fumaça entre dois pontos marcados é
obtida pela observação e uso de um chronographo. A velo-
cidade sobre a terra é, lida directamente em uma escala appro-
priada. No indicador de abatimento propriamente existe um
Índice de catavento que passeia sobre um arco graduado em
gráos. Normalmente o catavento está collocado no plano lon-
gitudinal do avião. Si se- observa a fumaça pelo indicador e
verifica-se que ella não está parallela ao catavento, este deverá
ser movido até ser estabelecido o parallelismo. Uma vez isto
feito, o angulo de abatimento pôde ser obtido pela leitura no
arco graduado. Conhecendo a velocidade no ar, a velocidade
em relação ao solo e o angulo de abatimento, o navegador pôde
calcular exactamente seu rumo. Algumas vezes, com a ajuda
de um simples expediente mecânico, resolvem-se todos os tri-
ângulos. Lindbergh naturalimente não teve trabalho em fazer
cálculos exactos porque tinha confiança, assim como vários
pilotos, na segurança destes variados instrumentos.

Licçõcs de vôo

Por ter sido Lindbergh inteiramente bem suecedido por
uma admirável combinação de habilidade pessoal, arrojo e
mocidade, não quer dizer que já se tenha chegado á época dos
serviços commerciaes aéreos transatlânticos; entretanto, elle veio
augmentar a possibilidade iimmediata de um muito próximo
serviço aéreo entre New-York e Paris. O Vôo de San Diego
a Xew-York e de New-York a Paris demonstrou a mais
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admiravel confiança na machina aerea moderna principalmente

nas refrigeradas pelo ar. Considerando-se que o motor 
"Wri-

ght" permaneceu em funccionamento cerca de 21 hs. e 45ms.

atravessando o continente e mais de 3.3 horas atravessando o

oceano em toda sorte de condições atmosphericas e temperaturas,

durante as quaes trabalhou com a sua potência normal, a sua

confiança é nada menos aue miraculosa. Apezar disso, um

systema de motores múltiplos terá certamente que ser empregado

para vôos transatlanticos. 1 res motores, pelo menos, talvez cin-

co, ou mesmo sete, terão que ser empregados.

O aeroplano de Lindbergh pesadamente carregado com

gazolina, levantou vôo de Mineola. Não levou substituto para

render o piloto, nem navegador especial e absolutamente nenhuma

carga paga.

Mesmo o aeroplano de Byrd que tinha uma grade tripulação,

não teve também carga paga. Parece claro que se uma linha

commercial aérea entre New-York, Paris e Londres, tiver de

ser estabelecida, deverá existir paradas intermediárias. Paradas

em New-Foundland e Irlanda para reabastecimento de com-

bustivel, augmentariam o tempo de viagem insignificantemente,

porém permittiriam reduzir de metade a quantidade de gazolina

a ser carregada o que permittiria levar-se passageiros, malas

postaes e carga.

Ha muitos apparelhos actualmente capazes de vôos sem

paradas, taes como New-Foundland-Irlanda. Entretanto, não

se pode dizer definitivamente que elles já sejam tão efficientes

que possam fazer este serviço vantajosamente. Nem os hydro-

planos que já teem sido construídos tão grandes e tão valorosos

para mar estão inteiramente immunes dos resultados de uma

aterragem forçada. Si hydroplanos maiores forem construídos,

a probabilidade é que elles se tornem eim vez de mais efficientes,

menos efficientes do que aeroplanos menores. O peso estru-
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ctural dos grandes apparelhos tende a influir na relatividade

que deve existir entre elle e o peso bruto do apparellho o que

semelhantemente vem diminuir a efficiencia aerodynamica dos

apparelhos. Os inventores devem começar novamente e idea-

lisarem machinas nas quaes praticamente nada haja além de

uma grade aza com os motores distribuidos ao longo da en-

vergadura de modo a reduzir os esforços e o peso da estructura.

Podem também voltar suas vistas para os triplanos, ou mesimo

para aeroplanos nos quaes as azas sejam distribuídas ao longo

de um enorme casco sendo portanto a concentração dos pesos

muito diminuída. Entretanto, esses aeroplanos esperarão até

que todas as possibilidades sobre o monoplano estejam inteira-

mente esgotadas. Pode ser dito, desde que Lindbergh levou a

cabo com successo a navegação usando somente parte dos me-

thodos actualmente empregados, que o problema da navegação

aérea está quasi inteiramente resolvido. O único perigo possível

é o nevoeiro. Còm nevoeiro a observação da supercicie terrestre

e a observação do sol são inteiramente impossíveis. Para vencer

esta difficuldade os apparelhos devem ser equipados com po-

derosas estações radiotelegraphicas para poderem obter seus

azimuths de estações terrestres 011 navios em viagem. Não ha-

verá difficuldade nisto. E' uma cousa que se obterá facilmente

applicando-se methodos já existentes. E' preciso que haja

também melhor serviço metereologico. Nos mezes de verão o

conhecimento do Atlântico Norte talvez já seja adequado. Po-

rém, para que haja vôos durante todo o anno, tal serviço deve

ser muito melhorado. Quando Lindbergh partiu teve boas in-

formações, porém o previsor do tempo não o informou das nu-

vens cheias de graniso depois de New-Foundland, as quaes fo-

ram o seu maior perigo. A repartição de Metereologia poderá

presentemente assegurar melhores informações pór meio de

combinações com companhias radiotelegraphicas e paquetes.

Um systema completo deve ser organisado afim de se obter

todos os dados.
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Tem sido também feitas suggestões afim de que sejam

constuidas estações fluctuantes de emergencia e reabastecimento.

De qualquer modo, o vôo de Lindbergh dará um tremendo im-

pulso nas tentativas commerciaes da conquista do Atlântico. Ad-

mittindo-se systema multi-motores, enormes hvdroplanos nos

quaes os problemas estructuraes tenham sido tão cuidadosaimente

estudados que o tamanho não signifique decréscimo em eíficien-

cia, systematico serviço de previsão de tempo, e ajuda radio-

telegraphica ao navegador, não vemos razões pelas quaes em

muitos poucos annos uma malla postal transatlantica aeréa ou

serviço de passageiros não possa ser tão praticavel como atra-

vessar o continente actualmente.— Traducção e commentarios

do Capitão-Tenente Luiz Felippe Pinto da Luz.
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Fig. 1

Coronel Charles Lindbergh, e o seu avião 
"Spirit of St. Louis", em que elle

voou dc New-York a Paris

1 flif 3 1 1 ft^M^íl^ jÊm\

Fig- 2
Os apparelhos que, com segurança, guiaram l.indbfrgh até Paris
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Corte longitudinal do 
"Spirit 

of St. Lou.s", mostrando a situação das partes

mais importantes do equipamento do monoplano. 0 tanque de gazolina
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N

miiI _ 
' I fc&USHES ftJtE OOtMQ

M fct 01AL CCNTP.3U

OTXWU 

A DfivNli
WORM CiCA-ti

mil 0
I

€A8"fS c
LwiO Of f ,>
Fouce. ^

Fig. 4

Diagramma do funccionamento da bússola mductora terrestre
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Fig. 5

Mosirador da bússola induclora terrestre, sobre a prancheta do instrumento
é fixada previamente na direcção que o piloto quer seguir



Fig. 6

Gerador da bussola inductora terrestre, montada perto da cauda

Fig. 7

Indicador da bussoia inductora terrestre. Quando o avião se afasta do caminho, a

agulha indica o desvio, movendo-se para a direita ou para a esquerda
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MARINHA NACIONAL

O Presidente da Republica em visita a estabeleci-

mentos da Marinha — O Sr. Di\ Washington Luis, Presi-

dente da Republica, visitou a Escola Naval, na ilha das Enxa-

das e os depositos da ilha do Boqueirão, em companhia do Sr.

Contra-Almirante Arnaldo Pinto da Luz, Ministro da Mari-

nha e dos membros de sua casa militar.

Na Escola Naval foi o chefe de Estado recebido pelo Al-

mirante Francisco de Mattos, Director do estabelecimento e

pelos corpos docentes e discente da Escola, com as honras de-

vidas.

Depois, de percorrer todas as suas dependencias, o Presidente

da Republica deixou a Escola Naval, com destino á ilha do Bo-

queirão, onde visitou demoradamente os depositos de munições

e de inflammaveis da Armada, almoçando, em seguida, era com-

panhia de sua comitiva, na Base de Defesa Minada.

De regresso, S. Ex. desembarcou no Arsenal de Marinha,

onde um contingente do Regimento Naval, prestou-lhe as con-

tinencias a 
que tem direito.

?

* *

Casa Marcimo Dias — Sob a presidencia da Sra. Was-

sington Luis, Directora da Associação Mantenedora da Casa

Marcilio Dias, realizou-se no Club Naval a sessão de installa-

ção e posse do Conselho Deliberativo da Associação, que é o

seguinte:
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Senhoras: A. de S. Pinto da Luz, Antonio Prado Júnior,

A. C. de Souza e Silva, Ildefonso Dutra, A. F. Rocha, J. F.

da Cunha Menezes e Mario Espinola.

Senhores: Vice-Almirante Souza e Silva, Affonso Vizeu,

Dr. Zeíerino de Faria, Capitão de Mar e Guerra Ainiphiloquio

Reis, Capitão de Mar e Guerra Adalberto Nunes, César Palha-

res, Dr. Edmundo de Miranda Jordão, Capitão de Fragata J.

Monteiro da Cruz, Antenor Mayrink Veiga, Capitão de Corveta

Salustiano de Lemos Lessa, João Augusto Alves, Capitão de

Corveta F. Xavier da Costa,, Capitão-fenente Edmundo Muniz

Barreto, Capitão-Tenente Braz da França Vellozo e Capitão-

Tenente Hugo de Moraes Pontes.

Empossado o Conselho fo: acclamada, por proposta do Sr.

Capitão-Tenente Braz Velloso a seguinte mesa:

Presidente: Vice-Almirante Souza e Silva; Io Vice-Presi-

dente, Capitão de Mar e Guerra Amphiloquio Reis; 2o Vice-

Presidente, Dr. Zeferino de Faria; Thesoureiro, Sr. César Pa-

lhares ; Secretario Dr. Edmundo de Miranda Jordão.

O Sr. Vice-Almirante Souza e Silva fez a exposição dos

trabalhos da organização da Associação, e do projecto de instai-

lação da Casa Marcilio Dias, a qual será um internato, desti-

nado á educação e instrucção profissional das filhas e dos fi-

lhos dos sub-officiaes, inferiores e praças da Armada com con-

tribuições proproc.onaes aos vencimentos dos paes, e gratuito

para os orphãos.

Consistirá num estabelecimento principal com dois edifi-

cios separados e destinados, respectivamente, para as meninas

e para os meninos até 12 annos de idade, e um annexo, situado

em outro local, para os meninos maiores de 12 annos, que nelle

receberão instrucção.profissional especializada.

Disse mais que os recursos obtidos até agora são por de-

mais deficientes para realizar esse programma, permittindo

apenas iniciar a sua primeira parte, com a inauguração do de-
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partamento destinado ás meninas, mas acredita que, uma vez

divulgado o util e opportuno objecto da Associação, e benu com-

prehendido o seu alcance social, os auxílios e contribuições af-

fluirão de modo a permittir sua realização.

Seguiu-se com a palavra o Sr. César Palhares, Thesou-

reiro da Commissão Executiva, que deu informações sobre as

quantias recebidas para a Associação, attingindo á somma de

273:466$250, em deposito no Banco do Brasil.

O Sr. Dr. Edmundo de Miranda Jordão informou sobre o

registro dos Estatutos que foram elaborados pela referida Com-

missão e approvados pelo Sr. Ministro da Marinha, e commu-

nicou que o Sr. tabellião Dr. Álvaro Teixeira offerecera

fazer gratuitamente todas as formalidades de cartorio.

O Conselho, por proposta do Sr. Commandante Amphi-

loquio Reis, autorizou o Presidente a executar as medidas ne-

cessarias á installação da Casa Marcilio Dias, e augmentar o

patrimonio e a obter os favores e isenções habitualmente con-

cedidas a estabelecimentos congeneres. Por proposta do Sr. Ca-

pitão-Tenente Hugo Pontes, foi acclamada uma commissão para

o exame do balanço e contas do Thesoureiro, composta da

Exma. Sr. Pinto da Luz, Srs. Affonso Vizeu e Commandante

Salustiano Eessa.

Formaram-se, em seguida, commissões para a escolha e

adaptação do prédio para 
a Casa Marcilio Dias e para a elabo-

ração do Regimento Interno, as quaes ficaram constituídas: a

primeira, pelas Sras. A. F. da Rocha e Mario Espinola, e Srs.

Commandante Adalberto Nunes, César Palhares, João Augusto

Alves, Commandante Xavier da Costa e Antenor Mayrink

Veiga, e a segunda pelas Sras. A. C. de Souza e Silva, lide-

fonso Dutra e Cunha Menezes, e Srs. Zeferino de Faria, Com-

mandante Amphiloquio Reis, Commandante Américo Cardoso

e Capitão-Tenente Edmundo Muniz Barreto.

Ao serem encerrados os trabalhos, o Sr. Vice-Almirante

Souza e Silva propoz um voto de agradecimento, que foi una-
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nimemente approvado, á Sra. Washington Luis, pelo interesse

e solicitude com que tem prestigiado a fundação Marcilio Dias,

tendo a Sra. Washington Luis agradecido essa demonstração

com palavras de applauso e encorajamento á Associação.

Pelo Presidente foi ainda proposto um voto de agradeci-

mento á Exnia. Sra. Antonio Prado Júnior e ás senhoras que

organizaram e dirigiram as festas da Semana ,da Marinha em

beneficio da Casa Marcilio Dias, que foi igualmente approvado.

Foram approvados votos de agradecimentos propostos pela

Sra. A. F. da Rocha aos membros da Commissão Executiva e

da Commissão de Estatuto, pelo Sr. Capitão-Tenente Muniz

Barreto, ás pessoas que fizeram donativos á Casa Marcilio

Dias, pelo Sr. Commandante A. Cardoso, á Imprensa, pelo

apoio concedido á Casa Marcilio Dias e pelo Sr. Commandante

Salustiano Lessa. ao tabellião Dr. Álvaro Teixeira, pela gra-

tuidade dos serviços de cartorio.

*

* *

Quadro dií accesso — O Conselho do Almirantado orga-

nizou os seguintes quadros de accesso::

Corpo da Armada — Para a promoção ao posto de Capi-

tão de Mar e Guerra, os seguintes Capitães de Fragata — 1.®

Joaquim Buarque de Lima, 2.° Hugo de Roure Mariz, 3."

Carlos Américo dos Reis, 4.° Tancredo de Alcantara Gomes, 5.°

Francisco Radler de Aquino, 6." Américo de Azevedo Marques.

Para a promoção ao posto de Capitão de Fragata, os se-

guintes Capitães de Corveta — 1.° Américo Vieira de Mello,

2.° Manoel Ignacio Bricio Guilhon, 3.° Mario de Oliveira. Sam-

paio, 4.° Henrique Melchiades Cavalcante, 5.° Luiz A. de Ma-

galhães Castro, 6." João Francisco de Azevedo Milanez, 7.° Ma-

noel José de Faria e Silva.
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Para a promoção ao posto de Capitão de Corveta, os se-

guintes Capitães Tenentes — 1.° Alberto Pereira de Lucena,

2.° Caetano Taylor da Fonseca Costa, 3.° Talma Freire

de Carvalho, 4.° Mario de Queiroz Munas, 5.° Honorio Neiva

de Figueiredo, 6.° Annibal Erico de Salles, 7.° Oscar Pereira de

Souza e Almeida, 8.° Affonso Pereira de Camargo, 9.° Henri-

que Alberto de Figueiredo Bahia, 10 Washington Perry de Al-

meida, 11 Jair de Albuquerque 12 Haroldo Américo dos Reis,

13 Manoel de Araújo Cortez, 14 Theophilo de Farias, 15 Áureo

do Valle Lins, 16 Arthur Lopes Rego, 17 Antonio Augusto

Schorcht, 18 Virginius Britto de Lamare, 19 Mario Diniz de

Araújo, 20 Otto de Faria.

Para a promoção ao posto de Capitão-Tenente, os seguin-

tes Primeiros Tenentes — 1.° Alfredo B. de Mello Alvim, 2.°

Álvaro Miguelote Vianna, 3.° Platão Moreira Machado, 4.°

Flavio Santos, 5." Raymundo Vasconcellos Aboim, 6.° Ray-

mundo de Sá E arp, 7.° Paulo Bosisio, 8." Alberto Jorge Car-

valso, 9.° José Pereira Cotta Filho, 10 Elias Demetrius Ajus,

11 Dorval Reis, 12 Bertino Dutra da Silva, 13 Benjamin Con-

stant, de ?\Iagalhães Serejo, 14 Oswaldo da Costa Pederneiras,

15 Aristides Francisco Garnier, 16 Alfredo M. do Amaral Ne-

ves., 17 Ary Albuquer Lima.

Quadro de Machinistas — Para a promoção ao posto de

Capitão de Mar e Guerra, os seguintes Capitães de Fragata —

1.° João Paulo de Faria, 2.° Dionysio Gonçalves Martins, 3.°

Isaac Tavares Dias Pessoa (Capitão de Mar e Guerra gra-

duado).

Para a promoção ao posto de Capitão de Fragata, os se-

guintes Capitães de Corveta — 1.° Carlos Olympio Borges de

Faria (Capitão de Fragata graduado), 2.° Abellardo de Santa

Rosa Araújo.

Para a promoção ao posto de Capitão de Corveta, os se-

guintes Capitães-Tenentes — 1.° Luiz Roma de Abreu Lima,
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2." Carlindo Vieira ele Alcântara. 3." Pedro Paulo Pereira ele
Souza, 4." Roberto de Alencar Osório.

Deixam de ser incluidos neste quadro, cinco primeiros te-
nentes com os requisitos completos, que são os de ns. 1, 2, 3.

., e 6 da respectiva escala, por estarem dependendo de processo
e o de n. 5, Henrique Augusto d'Almeida Camillo. que ainda
não preencheu o requisito ele viagem.

Corpo dc Cominissarios — Para a promoção ao posto ele
Capitão de Mar e Guerra, os seguintes Capitães ele Fragata —
1." Pedro Caetano Duarte Nunes (Capitão de Mar e Guerra
graduado), 2.° Felisberto Domingues Lopes Júnior.

Para a promoção ao posto de Capitão de Fragata, os se-

guintcs Capitães de Corveta — 1." Júlio Queiroz de Seixas
(Capitão ele Fragata graduado), 2.° Júlio Souto Maior.

Para a promoção ao posto de Capitão de Corveta, os se-

guintes Capitães Tenentes — 1." José de Azevedo Maia, 2."
Fino José dos Santos, 3." João de Noronha Gouvêa, 4." Carlos
Sanderson de Queiroz.

Para a promoção ao posto de Capitão-Tenente, os seguin-
tes Primeiros Tenentes — 1." João Baptista Ballaniny Júnior
(Capitão-Tenente graduado) 2.° Nestor Ferreira Cabral, 3.°
Gastão M. de Carvalho Oliveira, 4." Lysandro de Andrade, 5."
Rosenwald Nelson Assumpção, 6.° Jacob Cordovil Maurity.

Navegação do rio Paraouay — O Sr. Ministro elo Exte-
rior recebeu do Sr. Dr. Nabuco de Gouvêa, Ministro elo Brasil
no Paraguay, a seguinte communicação:

"Estão, felizmente, ultimadas as negociações referentes á
navegação no rio Paraguay, como poderá ver V. Ex. pela nota
deste Governo, recebiela hoje e que transcrevo:

"Como ampliación ai contenido de la ultima nota de esta
Cancilleria, me és grato poner en el conocimiento de Vuestra
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Excellencia que mi Gobierno, atendiendo las deligentcs gestio-
nes llevadas por Vuestra Excellencia, ha resuelto que los hu-

quês de bandera brasilefía puedam también conducir pasajeros
com sus eqtiipajes, eiitre puertos nacionales, requeriendose,
como única condición, que las companias navieras solicitem para
ei efecto un- permiso dei potler ejecutivo. Valgo-me de esta
opportunidad para reiterar a Vuestra Excellencia las seguri-
dades de mi más alta consideración (a) Enrique B orde nav a".

Congratulo-me com V. Ex. pelos termos da presente nota,

que ultima, de modo definitivo, as combinações amistosas en-
tabuladas sobre a navegação do rio Paraguay entre os dois Go-
vcrnos em cumprimento de determinação de "V. Ex.

*
* *

Boias E Pharoes — Foi estabelecida a luz do poste auto-
matico da Ponte da Baleia, ao N. de Caravellas, no Estado da
Bahia.

Coordenadas — 17" 41' S. Long. 40° 50' W. Gw

Já está restabelecida a luz do posto automático de Co-
rumbáo, no Estado da Bahia.

Coordenadas — Lat. 16" 52' 00" S. Long. 39" 07' 18" W. Gw
Foi restabelecida a luz do pharol de Porto Seguro, no

listado da Bahia.

Coordenadas — 16" 25'0" S. Long. 39J4'05" W. Gw.

A commissão de inspecção naval que se encontra em
Belém do Pará vae collocar uma boia luminosa no., baixios de
Manoel Luiz, onde naufragou o "Uberaba".

Foi extincto da l:sta de Pharoes o posto automático
montado na Figueira, em S. Francisco, no Estado de Santa
Catlmrina.
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Coordenadas —Lat. 26° 11' 54" S. Long. 48° 38'06" W. Gw
Está apagada a luz do poste automático da Rocsa Grande,

em Porto Seguro, no Estado da Bahia.
Novo aviso communicará aos navegantes o restabelecimento

da luz do alludido pharól.
Coordenadas — Lat. 16° 25' 00" S. Long. 39"04'06" W. Gw

Foi estabelecida a luz do poste automático systema
AGA, situado na ponte Corumbáo, no Estado da Bahia, que
continua a exhibir as suas primitivas características.

Coordenadas— Lat. 16"52'00"S. Long. 39°07'18"W. Gw
Está apagada a luz da boia de São Thomé, na orla orien-

tal do banco de S. Thomé, no Estado do Rio de Janeiro.
Novo aviso communicará o restabelecimento da referida

luz.
Coordenadas — 22" 04' S. Long. 40" 50' W. Gw.
-— Foi reposta e está funccionando novamente a boia de

luz á entrada do S. Francisco, no banco "João Dias", no Es-
tado de Santa Catharina, que continua a exhibir os seus primi-
tivos característicos.

São as seguintes as coordenadas daquelle pharól, que tem
o numero 161, na Lista dc Pharóes — Lat. 26°09'30" S. —
Long. 48" ?>í' 30" W. Gw.

Está restabelecida a luz do poste automático, systema
AGA, situado na parte sul da ilha do Francez, no Estado do
Espirito Santo, continuando a exhibir seus primitivos cara-
cteristicos.

Coordenadas — Lat 20"54'40" S. Long. 40"45'00" W. Gw.
Foi reposta e acha-se funccionando a boia de luz na

entrada do canal do norte de Paranaguá, no Estado do Paraná,
exiiibindo os seguintes característicos:

Relâmpago vermelho  0,s3
Eclypse  2,"7

Período  3/0
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Coordenadas — Lat. 25°31'13" S. Long. 48°12'35"W. Gw.

—Está restabelecida a luz do poste automatico de Ubatuba,

no Estado de S. Paulo, exsibindo, provisoriamente, os seguin-

tcs característicos:

v •••*•¦ v 
:

Relampago vermelho 0,s3

Eclypse 2,s7

Periodo  • • • 3,s0

Coordenadas — Lat. 23°25'57" S. Long. 45°03'00" W. Gw.

Já se acha restabelecida a boia de luz de Peixe-Páo, no

Estado de Alagoas, que marca o baixio do mesmo nome, no

porto de Maceió.

Característicos — Relampago encarnado 0,0 — Eclypse,

2,7 — Periodo 3/0.

Marcações — A boia de Peixe-Páo está fundeada aos 12°

da Alfandega de Jaraguá, aos 353° do pharol de Maceió e aos

27° da chaminé da fabrica de sabão.

Chegou ao Recife o aviso pharoleiro 
"Tenente 

Mario

Alves", que viaja em inspecção de montagem e desmontagem,

modificação de pharóes e correcção de balisamento dos portos.

Os pharoes de Santo Agostinho e Olinda vão ser trans-

formados em lanternas-pharoes e em Ponta da Pedra será col-

locada outra.

Foi transformado para o systema automatico AGA, o

pharol situado no forte de Montenegro, Pará, o qual passará

a exhibir, do dia 12 do corrente mez em diante, ojs seguintes

característicos — Relampago branco, 0,a5; Eclypse, 4S,5; Pe-

riodo 5Ã,0.

Coordenadas — Lat. 8°01'20" S. Long. 34°50'45" W. Gw.

Acha-se apagada a luz do poste automatico situado na

ponta S. da ilha de Madre de Deus, no Estado da Bahia.
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MARINHAS ESTRANGEIRAS

ARGENTINA

A RAnroTEi.EGRAPHTA nas Orçadas — Nas Orçadas do

Sul foi inaugurada a estação radiotelegraphica mais meridional

do mundo. No dia da sua prova inaugural foi enviada uma

mensagem de saudação ao Presidente Alvear, em Buenos Aires,

numa distancia de 2.200 milhas. Essa mensagem foi recolhida

pela estação de Ushuaia, a colonia penal argentina na Terra

do Fogo.

A estação de Orçadas foi installada para o serviço meteo-

rologico do Ministério da Agricultura da Argentina e será um

importante elemento de ligação nas communicações radiotele-

graphicas para as futuras explorações antarcticas, devendo ser

aprovitado para tal fim por occas ão do vôo no Pólo Sul, pro-

movido por Pauly e recentemente adiado.

Os expedicionários partirão da Terra de Graham, no mar

de Wedell, e essa nova estação radiotelegraphica tel-os-á em

contacto permanente com Buenos Aires.

As ilhas Orçadas têm uma latitude approxnnada de 60" e

30' sul, e ficam a 800 milhas ao sudoeste das Falkland e a cerca

de 200 do circulo polar antarctico.

Novos Cruzadores — Os dois cruzadores encommendados

na Italia, terão os nomes. Almirante Brown e Vintecinco dc

Mayo, dos quaes já são conhecidos alguns interessantes de-

talhes..

Serão navios iguaes e de 6.500 toneladas de deslocamento,

cada um, providos de machinas de turbinas de força de 8.5C0

H.P., para uma velocidade de 32 milhas.
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O armamento, de cada um, constará de seis canhões de

19 centímetros e 50 calibres, montados em tres torres, dois em

cada uma; as torres duas na prôa, superpostas e a terceira

a popa.

A bateria secundaria será composta de doze canhões de

120 ni.ni. installados em torres, dois a dois, com um grande an-

guio de elevação e seis de 40 m.m. anti-aéreos.

Terá mais, na coberta, seis tubos para lançar torpedos de

55 centímetros.

Consumo das caldeiras será de combustível liquido.

A direcção do tiro será installada em um torreão, no

mastro tripode a prôa.

Vê-se, destas ligeiras informações que essas novas unida-

des, serão notavelmente poderosas, em relação ao deslocamento

de cada uma.

ESTADOS UNIDOS

Revista Na vai, — No mez de Junho, em aguas do cabo

Henry o Presidente Coolidge, passou em revista 97 navios das

esquadras do Atlântico e do Pacifico, alli reunidas, constituin-

do a maior concentração de forças navaes, realizada nos Esta-

dos Unidos, desde a guerra.

A revista durou duas horas e ao terminar o Sr. Coolidge,

visivelmente emocinado, mandou içar o signal 
"Welldone", 

que

representa o maior elogio na Marinha americana.

*

* *

Novo Com mandante em Chefe da Esquadra — O Al-

mirante Charles F. Hugues, Commandante em Csefe da Es-

quadra dos Estados Unidos, que completa no dia 15 de No-

vembro, proximo, o tempo regulamentar de commando, será
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substituído pelo Contra-Almirante, Wiley, actualmente membro

do 
"General 

Board". O Almirante Hugues irá, então, occupar

o cargo de chefe de operações navaes.

FRANÇA

Porta-aviões 
"Bearn" — Realizaram-se as experiencias

officiaes do novo porta-aviões 
"Bearn", 

que desenvolveu a ve-

locidade de 20 milhas, durante duas horas.

Depois desta prova fizeram-se exercícios com aviões. Du-

rante estes exercícios houve um accidente que poderia ter graves

conseqüências. Um dos aviões que tentava pousar na plata-

forma, estando o navio em movimento, trazia tanta ve-

locidade que foi impossível ao piloto parar o apparelho, e por

isso, procurou ganhar altura novamente, mas todos seus esfor-

ços foram inúteis, e o apparelho cahiu nagua e afundou. Os

aviadores seus tripulantes, porém, tiveram tempo de se despren-

derem dos cintos que os prendiam, e assim, fóra do apparelho

foram retirados dagua sãos e salvos.

• 
Mais tarde se conseguiu suspender o apparelho e rebocal-o

para o porto.

HOIXÀNDA

Orçamento da Marinha — O orçamento da Marinha

hòllandeza para o exercício corrente eleva-se a 41 milhões de

florins, apresentando uma differença para menos de tres mi-

Ihões de florins em relação ao orçamento anterior.

A quarta parte dos créditos é destinada á novas constru-

ccões, inclusive a terminação dos submarinos em andamento e

quatro destroyers em construcção e mais dois projectados e

uni submarino.'

Em 1930 a marinha colonial hòllandeza, constituirá uma

força naval importante que conttará com dois cruzadores, oito

destroyers e doze submarinos novos.
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INGLATERRA

O Riíi E a Marinha — No mez de Julho, p.p. passou o

50" anniversario do ingresso do Soberano inglez, como aspi-

rante, no Britannia, antiga Escola Naval.

A imprensa profissional ingleza assignala esse facto com

palavras encomiasticas repassadas de patriotismo.

Na mesma data entrou também para a escola, o príncipe

Eduardo, mais conhecido, como Príncipe Alberto Victor, de-

pois Duque de Clarence, porém pouca afeiçoado a vida do mar,

ao contrario do seu irmão, o actual soberano do grande impe-

rio britannico, que sempre revelou um grande amor pela Ma-

rinha, e pelas cousas do mar. Foi, no seu tempo um exímio ma-

nobrista de navios á vela.

Ainda que os dois príncipes tivessem alojamentos á parte,

na Escola, recebiam o mesmo tratamento dos outros alumnos,

sujeitos em tudo ao regimen de ensino e discipl.na.

Em 1880 embarcaram os príncipes no Bacchantc, perten-

cente a esquadra volante do Conde Clauwilliam. Nesse navio

fizeram uma viagem de circumnavegação e foram então pro-

movidos a guardas-raarinha. Terminada a viagem o príncipe

Eduardo, deixou a Marinha e entrou para o Exercito. Seu

irmão, ao contrario, continuou com grande enthusiasmo e em

1886 embarcou no Drcadnought como segundo-tenente e, pas-

sados dois annos, de embarque e viagens nesse navio, passou

para o Alexandra, navio capitanea do Duque de Edimburgo. Em

1889 exerceu o seu primeiro commando, no torpedeiro 
"79',

tomando parte em umas manobras navaes. Em 1890, comman-

dou a canhoneira Thrush, da estação naval da America do

Norte.

Voltando a Inglaterra foi promovido a Capitão de Era-

gata e nomeado commandante do cruzador Melampus no qual

tomou parte nas manobras navaes de 1892. Dois mezes depois,
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por morte de seu irmão, íoi declarado herdeiro do throno e as-

cendeu ao posto de Capitão de Mar e Guerra. Em 1901 subiu

ao throno.

Vê-se, pois que o soberano inglez, fez em sua juventude

os estudos de offic.al de marinha e adquiriu a pratica da pro-

fissão navegando durante doze annos por todos os mares do

mundo.

Subindo ao throno, continuou trabalhando pelo engrande-

cimento da Marinha, sem perder o contacto com ella, nem o

seu enthusiasmo e affeição pelo mar, justificando o qualifica-

tivo 
"Our 

Sailor King" que muitos dos seus subditos lhe dão

e com o qual elle passará a posteridade.

?

* *

Um bote voador — Noticias procedentes de Londres

lizem que, por ordem do Ministro da Aeronavegação foram

realizadas experiencias com um novo bote movido por motores

Nappier capaz também de voar.

Estas experiencias foram feitas na estação secreta da Ma-

linha aerea de guerra, em Felixstowe.

Este bote voador, accionado por motores de 1.000 cavallos,

será destinado á nova base aerea de Singapura e foi construído

especialmente para climas tropicaes e simi-tropicaes.

Espera-se que no proximo anno sejam enviados destes

botes para Singapura e Australia, afim de participar da defesa

das communicações especiaes do Império Rritannico.

ITÁLIA

. Navio tanque — Foi lançado ao mar o navio tanque

Tarvisio, de 11.700 toneladas de deslocamento e 11 milhas de

marcha e tanques para 8.000 toneladas de naphta.
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Arjnamento: quatro canhões de 120 m.m. e dois, antiaéros

de 76 m.m.

O Tarvisio é do mesmo typo do Brenero, em serviço desde

1921, porém maior.

*

* *

Experiências dií um torpEdEiro — O contra-torpedeiro

Francesco Nullo, deu optimos resultados nas experiencias e

será brevemente incorporado á esquadra.

* *

Novo caça torpkdEiro 
— Foi lançado ao mar, com sue-

cesso, o caça-torpedeiro Aniliona.

JAPÃO

Desastres durante as manobras navaes — Noticias te-

legraphicas procedentes de Tokio informam que a marinha

japoneza soffreu simultaneamente dois desastres durante as

suas manobras navaes, realizadas recentemente, temendo-se que

tenham perdido a vida cerca de 130 homens. Foi uma dupla col-

lisão de unidades que tomavam parte nas referidas manobras,

ao largo de Maizuru.

O desastre occorreu á noite, de 25 de Agosto, sendo que

um destrover afundou e outros navios ficaram damnificados.

A primeira collisão, segundo dizem noticias recebidas pelo

Ministério da Marinha, foi do cruzador Jindzu com o destroyer

V/arabi, chocando-se, ambos devido á escuridão. Este ultimo

foi a pique dentro de cinco minutos do accidente, com a perda

de noventa homens, inclusive sub-officiaes e apenas vinte e dois

sobreviventes.
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A proa do Jindsu ficou seriamente damnificada. O cruza-

dor Kongo rebocou o Jindzu para o porto.

Ao mesmo tempo, o cruzador Naka, collidiu com o des-

troyer Ashi, attingindo-o na parte da ré, do que resultou a perda

cie mais vinte e sete homens.

O Naka, que não ficou muito damnificado, seguiu para

o porto, mas o Ashi teve que ser rebocado pelo cruzador

Abukuma.

Fizeram-se demoradas pesquizas para a descoberta dos

homens desapparecidos nesse duplo desastre, mas os resultados

muito problemáticos não são ainda conhecidos.

*

* *

Radiotelegraphia — Procedeu-se no Japão as experien-

cias de transmissão em baixo dagua — Um submarino immerso

a 10 metros se manteve em communicação radiotelegraphica

constante com um hydroplano que voava na altura de mil me-

trqs — Ficou assim demonstrada a possibilidade de se dirigir

um submarino, quando immerso, ao seu objectivo, por meio de

um apparelho aereo, o qual tem um campo visivel pratica-

mente illimitado.

F. P.
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O NOVO DIRECTOR DO LLOYD BRASILEIRO

Para substituir o mallogrado Commandante Cantuaria Gui-

marães, na presidencia do Lloyd Brasileiro, foi eleito, em assem-

bléa geral dos accionistas, o Sr. Capitão de Fragata Hugo de

Roure Mariz, que tomou posse solemnemente, no dia 3 de

Agosto p. passado, sob os melhores auspícios, devido ás tra-

dições de sua vida de militar honesto, competente, trabalhador

e energico.

Muitas são sem duvida as difficuldades que se apre-

s'entam, presentemente, ao novo director da maior empreza de

navegação da America do Sul; mas, a espectiva geral é de

que o Commandante Hugo Mariz saberá vencel-as com a

acuidade de sua lúcida intelligencia e a tenacidade ordeira que

lhe é peculiar.

Na mesma data foi empossado no cargo de Inspector da

Navegação, o Sr. Capitão Tenente Barboza Lima, distincto

collaborador desta Revista, e um dos mais competentes com-

mandantes do Lloyd Brasileiro.

NOVA LINHA DE NAVEGAÇÃO DA ITALIA

PARA O BRASIL

Foi estabelecida uma nova linha de navegação entre os

portos de Gênova e Livorno, na Italia, e os do Rio de Janeiro,
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Santos e Rio Grande do Sul, por iniciativa do armador italiano
Sr. Andréa Zanchi, que desta forma manterá com seus navios
uma ligação directa e regular entre o porto do Rio Grande e
os portos italianos, facilitando o intercâmbio commercial italo-
brasileiro e interessando, vivamente, á exportação de carnes
congeladas.

Sobre este assumpto o Sr. Dr. Octavio Mangabeira, Mi-
nistro do Exterior, recebeu do Addido commercial á Embaixada
do Brasil, na Itália, Sr. Pinheiros Campos, a seguinte com-
municação:

"Senhor Ministro. A instituição de uma linha de nave-
gação, regular e mensal, entre os portos de Gênova e Livorno
e os do Rio de Janeiro, Santos e Rio Grande do Sul, por
iniciativa do armador italiano Sr. Andréa Zanchi, veio pre-
encher uma lacuna. Os seus vapores "Cervino", "Norge",
"Mar Blanco", "Augusta" e "Keren", 

já antes eram empre-
gados em transporte entre os portos italianos e os nossos.
Agora, porém, entram a constituir uma linha regular, mensal, o
que certamente, é bem diverso.

De facto, essa linha vem preencher uma lacuna no systema
de transporte marítimo, entre este e o nosso paiz; estabelece
uma ligação directa e regular entre o porto do Rio Grande e
os portos italianos já mencionados.

E' bem possivel que a exportação de carnes congeladas de
procedências brasileiras, que atravessa uma crise nos mercados
italianos, em parte devido á propaganda intensa, pertinaz e
diffusa das Republicas Argentina e do Uruguay, em parte de-
vido á deficiência dos nossos processos commerciaes, — possa
lograr uma melhora da sua situação relativamente aos seus
quantitativos destinados ao consumidor italiano.

Devo recordar a tal respeito as communicações por mim
feitas a esse Ministério, nas quaes me esforcei por assignalar
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todas as phases dessa hábil campanha custosa, mas' promette-

dora de resultados, mercê da qual se procurava o mercado ita-

liano em proveito das carnes de procedencia platina.

A perspectiva, agora, é excellente para os exportadores

rio-grandenses, pois com os meios directos de transportes evi-

tam-se os transbordos dispendiosos e lentos das mercadorias

trocadas entre os exportadores italianos e os do grande è pros-

pero Estado da Federação, facilitando o incremento dessas tran-

sacções.

E'-me grato assignalar a Vossa Excellencia esse facto eco-

nomico de certa relevancia, pois que poderá ter uma influencia

muito sensível no intercâmbio italo-brasileiro, pondo em con-

tacto freqüente e regular as nossas importantes praças com o

porto de Gênova e com os mercados da Toscana, estes por meio

de Livorno que está comprehendido nos portos de escala dessa

nova linha de navegação.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excellencia, Se

nhor Ministro, os protestos da minha respeitosa consideração.

— Pinheiro Campos".

O TRAFEGO NO CANAL DO PANAMÁ E OS

NAVIOS ALLEMÂES

A estatística do movimento de navios no Canal do Panamá

relativa ao anno de 1926, confirma os progressos realizados

nos últimos tempos pela Marinha Mercante allemã.

A participação da navegação allemã no trafego total, a

o,ual foi de 162 navios com 860.000 toneladas de registro bruto

em 1925, ascendeu a 180 unidades com 867.000 toneladas

em 1926.

A quantidade de carga transportada por navios de ban-

deira allemã subiu também de 855.000 para 900.000 toneladas.

Na estatística do trafego pelo Canal do Panamá, a Allemanha
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occupa actualmente o quarto logar depois dos Estados Unidos,
Inglaterra e a Noruega.

COMPANHIA TRANSATLÂNTICA HESPANHOLA

Será, brevemente, encorporado a frota desta companhia
o novo paquete Scbastian Elcano, cuja construcção está sendo
ultimada.

A mesma companhia tem ainda em construcção nos esta-
leiros Dumbarton, na Inglaterra, dois paquetes de 25.000 to-
neladas para a linha Bilbao — Buenos Aires e portos inter-
mediarios.

RADIOTELEGRAPHIA A BORDO

Foram installados em todos os navios mercantes inglezes
apparelhos de radiotelegraphia, especiaes, que permittem re-
gistrar automaticamente qualquer signal ele perigo que seja
transmittido por outros navios.

A NOVA DOCA GLADSTONE, EM LIVERPOOL

Realizou-se em Liverpool, com a presença do Rei Jorge,
a inauguração da nova doca de Gladstone, em Liverpool.

A nova doca comprehende uma área de agua de mais de
58 ares, contornados por três milhas de cáes de granito, em
cuja extensão foram construídos .grandes e importantes ar-
mazens, capazes de servir efficientemente ao desenvolvimento
commercial do porto. O preço geral ela construcção foi de
mais de 7.500.000 esterlinos.
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A doca de Gladstone está situada na extremidade norte

de Liverpool, augmentando consideravelmente a capacidade

do cáes existente.

Perto de 2.500 homens trabalharam, durante muitos annos,

na sua construcção, tendo empregado esforços hercúleos para

a adaptação do local, que era péssimo.

A primeira secção do systema — o maior dique secco da

Europa — levou sete annos a construir e foi aberto pelo rei

em 1913.

COMPANHIA 
"SUD-ATLANTIQUE"

Os lucros líquidos desta companhia no anno de 1926 che-

garam a 4.385.661 francos e os prejuizos a 1. 315.150

francos.

Na assembléa geral dos accionistas o Presidente, apre-

sentando o seu relatorio e o balanço, declarou que a situação

da empreza era boa e que tudo indicava esperar-se, com se-

gurança um futuro ainda mais auspicioso. Disse mais que

a linha postal franceza terá de enfrentar grandes difficuldades

para lutar com a concurrencia se não for dotada, o mais rapida-

mente possivel, de material novo e apropriado aos seus variados

serviços.

O NOVO PAQUETE 
"CARL 

HOEPCKE"

A Empreza de Navegação Hoepcke da praça de Floria-

polis, encorporou á sua frota mais uma unidade, o paquete

tarl Hoepckc, construido nos estaleiros Schichau, na Alie-

manha.

O navio que se destina a linha Florianopolis-Rio de Ja-

neiro que fez, agora, a sua viagem inaugural, tem capacidade
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para 1.000 toneladas de carga e possue excellentes accommo-

dações para 50 passageiros de primeira classe. Possue tam-

bem confortáveis alojamentos para 30 passageiros de terceira

classe. Ha a bordo uma completa installação de radiotele-

graphia.

PAQUETE 
"ITAIMBÉ"'

A Companhia Nacional de Navegação Costeira augmen-

tou a sua frota com mais um excellente navio, o Itaimbé, que

já foi inaugurado.

E' um navio grande, luxuoso e confortável destinado ao

transporte de cargas e passageiros.

Tem de deslocamento 8.000 toneladas, dispondo de accom-

modações para 142 passageiros de Ia classe, 40 de 2a e 90 de 3".

O Itaimbé foi construido na França, onde estão sendo,

também, construídos mais outros dois navios: Itapagé e

Itahité.

Em estaleiros inglezes estão sendo construídos tres navios

motores do mesmo typo e que serão entregues ao trafego, pro-

vavelmente, em 1928.



Companhia Mechanica o Importadora

de s. PAULO

C AIM1MI. ?0.000;000$000

Ia. andar

RIO DE JANEIRO

Telephone-5374-Norte

End. Telegraphico

Javasco, Rio

Caixa do Correio-1534

63, Av. Rio Branco, 63

RIO DE JANEIRO

||

End.Telegr. Mechanica

Caixa do Correio-51

S. Paulo

8. PAULO

Matriz

Rua Boavista, 123

Codigos: A. B. C. 5! edição, Lieber's, Bentley's, Ribeiro,

Borges e Marconi.

Importadores de material para estradas de ferro, loco

motivas, trilhos, carvão, ferro e aço em grosso, oleos

cimentos, asphaltos, tubos para abastecimento daijua, ma

terial electrico, navios de guerra, rebocadores, etc.

FABRICANTES 1)E MACHIN AS de café e para a lavoura

material cerâmico e sanitario. Fabrica de Pontas de Paris

pregos,parafusos e rebiles. Fundição de ferro e bronze. etc

Constructores do Arsenal e Dique da Ilha das Cobras



| Telephone » Morte 767 

rÇasa 

| 

eifão 

•&• *

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 
'

Fazendas, Modas, Armarinho, Perfumarias e Roupas feitas

TAPEÇARIA E AEEAIATAKIA

2, LARGO DE SANTA RITA, 2

RUA MUNICIPAL

Tfarassa ds Santa Rta e Vsconde de Inhaúma 
— 

RIO DE JANEIRO

Leitão, Irmãos & C.

¦I 
Tfavas

c | 
Fornecedores do Governo 

| J
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i í
R U P T U R I T A"

ALTO EXPLOSIVO BRASILEIRO

g 
"XYPO 

HYDRAULICO": único explosivo nacional classificado como de PRl- |g

§ MEIRA CLASSE, isto é, como similar da 
"Blasting-gelatine", da Gelignite g

H da Dynamite NOBEL a 75 He accordo com o seu modelar caderno de en- ||

Ü cargos, pela E. F. C. do Brasil. Adequado a trabalhos em minas molhadas
"TYPO 

VIVO": O mais adequado aos desmontes communs

^ Patentes números 9.970 e 11.638 de ALVARO ALBERTO, Official de Marinha, :=|

jf Professor de Explosivos da ESCOLA NAVAL j=
"A 

L. E X A N D R I IM ITA"

| PATENTE 14.166 |

|j Explosivo regulamentar na Marinha de Guerra Brasileira, para o carregamento \=

de minas submarinas e bombas de aviação 5 •

TINTA TÓXICA POLY V ALENTE

para pinturas submarinas

1 Regulamentar na Marinha de Guerra Brasileira

PATENTE 14.743

Fabieantes : F. Venancio & C®

Fabrica: MERITY—E. DO RIO

| 
Escriptorios : RUA 1? »E MARÇO 73-3! =

| TELEPHONE: N. 3650 :: CAIXA POSTAL 2321 
j|

RIO JJ>10 JANElliO 1
'lllIIIIIIIIIIC3IIIIIIIIIIIIC3lllllllllillC3IIIIIIIIIIIIC3IIIIIIIIIIIK3IIIIIIIIIIIIE3llllllllllllC3llli:illllllC3IIIIIIIIIIIIC]|IIIIIIIIIIIC3HIIIIIIIIIIE3llllltllllllC7'
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WALTER & Co.

143, RUA DA QUITANDA, 143

RIO DE JANEIRO

RUA DO GARMD, 12

SiO PAULO

Commissões e Consignações.

Agentes de Vapores.

Seguros Terrestres e Marítimos.

"Representantes 

de =

Sir W. G. Armstrong. Whitworth & Co-, Ltd.

CONSTRUCÇÕES NAVAES, ARTILHARIA, MACHINAS

HYDRAUL1CAS, LOCOMOTIVAS, MACHINAS E

FERRAMENTAS DE TODAS AS CLASSES.

Yarrow & Co., Lt<l.

Destroyers e torpedeiras. Especialidade em navios de pe-
queno calado.

Oommercial Union Agsnrance Co., Ltd.

IIa<liield's Steel Foundry Co., Ltd.- Hliellie 1 «1.

Fabricantes de aço. Especialidade de Agulhas e Cruza-

mentos, rodas e eixos, pás, picaretas, Britadores e Ferra-

mentas especiaes para Estradas de Ferro.

J. & K. Hall Ltd.

Seguros Terrestres e Marítimos,

Merryweatlier & Soiih Ltd.

Material para extincção de incêndios.

Macliinas frigoríficas.

Thermotank VentilatiiiiÇ Co.

Ventilação de navios.

Óleos lubrificantes <GliIFFON>

Olcos lubrificantes

Haiss lírotliers <Sí (íompany, Ltd.

Liptor», Ltd.

Fabricantes de Drogas.

Chá, Conservas, etc., etc.
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| Pereira Carneiro & C. Limit. |
(COMPANHIA COMMERCIO E NAVEGAÇÃO)

CAPITAL REALISADQ 15.000:000$000
5

End. Telegr. UNIDOS — Caixa Postal n. 482 — Serviço de navegação
para ot Portos do Brasil

?

FROTA ACTUAL 20 VAPORES
Numerosa flotilha para serviços de descargas e transportes

DIQUE LAHMEYER
O maior da America do Sul

ARMAZÉNSGERAES
Com capacidade para deposito de 300.000 saccos, com ou

sem emissão dc « warrants »
' 

AVENIDA RODRIGUEZ ALVES, 161
CAE'S DO PORTO

COMMERCIO DE SAL EM ALTA ESCALA
Proprietária das mais vastas eproductoras salinas do Brasil

SAL DE MACA'0 E SEUS DERIVADOS
«USINA» e «COSINHEIRO»

( EXTRA-REF1NAOO TYPO CADIZ)
USINAS DE REFINAÇÃO E PURIFICAÇÃO

DEPÓSITOS : no RIO e S. PAULO
^Ê

Fabrica S. Joaquim - INictheroy
(E. DO RI O)

Saeearias e outros tecidos do mais grosso ao- mais fino.
TELEPHONE 4.652 (Mesa de ligação para todas as secções internas).

I Avenida Rio Branco 110e112 j
RIO DE JANEIRO

..i--iiiiiiiiiiii__iiiiiiiiii.i[.iiiimiiiiii--iiiiiii!im_]iiiiiiiiiiii--iiiiiiiiim



ARMAZEM l>K MASSAMES

e Fabricas de Estopas e Pregos de Metal

Lonas - Encerados - Gaxetas - Oleos - Tintas - Graxas - Remos

Correntes - Cabos de Manilha - Cairo - Ago - Linho - Ver-

galhoes de cobre - Ferro e Metal - Esteiras para estiva
::  Cestos para carvao ::

ANTON IO R. 1_ I S BOA

RUA1' DE MARCO 91 
- RIO DE JANEIRO 

- TELEPHONE NORTE 7600

s: =

THE BRAZILIAN GOAL GO. LTD.

RIO DE JANEIRO

Representantes dos Srs. Cory Brothers & Co. Ltd.
 de Cardiff e Londres 

IMPORTADORES DE CARVAO DE PEDRA

ESTIVADORES

SERVIÇO DE REBOCADORES, EMBARCAÇÕES, ETC.

Officinas de machinas, construcção naval e fundições de ferro e

bronze na Ilha dos Ferreiros

Carreiras: ILHA DOS FERREIROS E PONTA D'AREIA

Depositos: ILHA DOS FERREIROS E PONTA D AREIA í';

Rua Saccadura Cabral, N. 1 - 2.° andar — PRAÇA MAUA*

I Escriptorios f Norte 323.

) Deposito )

:m )

Officinas ( Villa 5464.

Endereço Postal CAIXA 774. Endereço telegraphico 
"CAMBRIA"

_ , i Deposito ' Villa 376.
Telephones: N 

Idem Nictheroy 1373.

C3-0

ARMAZEM RE MASSAMES

e Fabricas de Estopas e Pregos de Metal

Lonas - Encerados - Gaxetas - Oleos - Tintas - Graxas - Remos

Correntes - Cabos de Manilha - Cairo - Ago - Linho - Ver-

galhoes de cobre - Ferro e Metal - Esteiras para estiva
::  Cestos para carvao ::

ANTON IO R. L.ISBOA

RDA1' DE MARCO 91 
- RIO DE JANEIRO 

- 
TELEPHONE NORTE 7600



ARCOLETTE

novo receptor de 3 valvulas

TElQErüMMEM

Para recepção local - 

MJtti combinação com alto fali ante

A-ReOP^ON : 
-: -:

p po c i ene cs melhoes resultados em pureza

e volume de voz e é com tudo, de

custo mais razoavel.

Visitem nossa exposição

COMPANHIA BRASILEIRA DE ELECTRICIDADE

Òiemens - Schuckert /S. J£).

Rua 1° de Março, 88 
- 

Telephone Norte 7993

— Kio d.e Janeiro —

m



MOLHADOS E CEREAES

Ceixeira, Borges & C.

COMMISSARIOS DE CAFÉ E MAIS GENEROS DO PAIZ

Caixa do Correio 294

Endereço Telegraphico: 
"Ariexiet"

Telephones Norte 132 e 3904

110, Rua do Rosário, 112

RIO DE JANEIRO



WALTER & Co,
143, RUA DA QUITANDA, 143

RIO DE JANEIRO

Commissões e Consignações. Agentes de Va-

pores. Seguros Terrestres e Marítimos.

.: - 'Representantes de ===

Sir W. G. Armstrong, Whitworth k Co-, Ltd.
Oewry Car Co. Ltd.

Automóveis de Inspecção para Estradas
de Ferro.

The Red Hand Compositions Ltd.
Tintas cspeciaes para fundos de navios.
Tintas anti-corrosivas, etc, para conservação de metaes e
outros misteres.

Maw Sc Co. Ltd.
Azulejos, Ladrilhos e Mosaicos.

«Tiite Industries Ltd.
Fio de Juta, Brins, etc.

Henry Simon Ltd.
Machinas para moinhos de trigo, arroz, etc.

Clayton Fire Kxting^uisliing' Sc DisinFe-
ctinjjp Co.

Machinas de desinfecçâo «Clayton».



BE

Passageiros Gargas

1J»VJ1 77.487 3«3.a«7 toneladas

l»au KXSCOi 851 . OS): J ), ))

10U3 IO0.733 880.041 » »

10VJ4 ISO UOS 1.135.008 » »

19U5 138.831 1 137.84o » »

A maior Companhia

de Navegação da America

== do Sul

80 navios com 306.000 toneladas

Linhas regulares com sahidas bi-mensaes

para a Europa e Estados Unidos.

Serviço rápido paru lodo* os porto* do Itraail

Transportes effectuados

Escriptorio Central: Passagens:

Rua do Rosário 2a22 Avenida Rio Branco 7 ü



fr

| Telephone » Norte 767 |

i f

¦

Çasa 
| 

eitao

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ' 
"

Fazendas, Modas, Armarinho, Perfumarias e Roupas feitas
. * ¦ - l" - - - . y-f-

TAPUCARIl E lI I AIl l illl »

L

2, LARGO DE SANTA RITA, 2

RUA MUNICIPAL

Travessa de Santa Rita e Visconde de Inhaúma r~ 1110 DE JANEIRO

ÍA'itão. irmãos & C.

| 
Fornecedores do Governo 

|
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I

a
RUPTURITA"

i

ALTO EXPLOSIVO BRASILEIRO

"TYPO 
HYDRAULICO": único explosivo nacional classificado como de PR1-

MEÍRA CLASSE, isto é, como similar da 
"Blasting-gelatine", 

da Gelignite a

da Dynamite NOBEL a 75 %v de accordo com o seu modelar caderno de en-

cargos, pela E. F. C. do Brasil. Adequado a trabalhos em minas molhadas
"TYPO 

VIVO": O mais adequado aos desmontes communs

Patentes números 9.970 e 11.638 de ALVARO ALBERTO, Official de Marinha,

Professor de Explosivos da ESCOLA NAVAL
"A 

I- E X A N D R I r«j I T A"

PATENTE 14.166

Explosivo regulamentar na Marinha de Guerra Brasileira, para o carregamento

de minas submarinas e bombas de aviação

TINTA TÓXICA FO.LY VALENTE

para pinturas submarinas ^

Regulamentar na Marinha de Guerra Brasileira

PATENTE 14.743

Fabicantes : P. Ycnaiicio^ & C|a

Fabrica: MERITY—E. DO RIO

Escriptorios : RUA 1? 1)10 MARÇO 73-»?

| 
TaEPHONE: N. 3650 :— CAIXA POSTAL 2321 |

RIO DE .TANElIiO
'jiiiiirHitiiuiiiiniiiiiiniiiiiriiiiiiEiiiiiiiniiiinriiiiiiiiiiiDiitiiiiiiiiiciiiitMiiiiiiniii^ijiiiiitjiiiiiniiiiiniiTuiiiiíuniiiiiiiníntiiiMiTiíiiii»'
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WALTER & Co.

143, RUA DA QUITANDA, 143

RIO DE JANEIRO

RUA DO CARMO 12 
Commissões e Consignações.

Agentes de Vapores.

SiO PAULO Seguros Terrestres e Marítimos.

V" ^
\X" - . ¦ ¦/'&

===== 
'Representantes 

de 

" 

r

Sir W. G, Anmstrong. Whitwortli & Go-, Ltd.

CONSTRUCCÕES NAVAES, ARTILHARIA, MÁCHINAS

HYDRAUL1CAS, LOCOMOTIVAS, MACH1NAS E

FERRAMENTAS DE TODAS AS CLASSES.

Yarrow «Sc Co., Ltd.

Oestroyers e torpedeiras. Especialidade em navios de pe-
queno calado.

Commercial Union Assurance Co., Ltd.

Seguros Terrestres e Marítimos.

Merryweather & Sons Ltd.

Material para extincção de incêndios.

Hadfield'8 Steel Fonndry Co., Ltd.- Sheflield.

Fabricantes de aço. Especialidade de Agulhas c Cruza-

mentos, rodas e eixos, pás, picaretas, liritadores e Ferra-

mentas especiaes para Estradas de Ferro.

J. «Se K. Haíl Ltd.

Machinas frigoríficas.

Thermotank VeMtilatinj»- Co.

Ventilação de navios.

OleoH lubrificantes «GlilFFON*

OÍeos lubrificantes

/ Baiss Brothers «Se Company, Ltd.

Fabricantes de Drogas.

j 
Lipton, Ltd. Chá, Conservas, etc., etc.

rs
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Pereira Carneiro & C. Limit.

(COMPANHIA GOMMESGIO E NAVEGAÇÃO)

CAPITAL REALISADO 15.000:000$000

End. Teiegr. UNIDOS — Caixa Postal n. 482 — Serviço de navegação

para os Portos do Srasil

FROTA AÜTÜAL 20 VAPORES

Numerosa ílotilha para serviços de descargas c transportes

DIQUE LAÍIMEYER

O maior da America do Sul

ARMAZÉNS GEBAES

Com capacidade para deposito de 300.000 saccos, com ou

sem emissão de «warrauts»

AVENIDA RODRIGUEZ ALVES, 161

CAE'S DO PORTO

COMMERCIO DE SAL EM ALTA ESCALA

Proprietária das mais vastas e producloras salinas do Brasil

SAL DE MACA'0 E SEUS DERIVADOS

«USINA» e «COSINHEIRO»

{EXTR A-R EFIN A D O TYPO CA DIZ)

USINAS 1>E REFINAÇÃO E PURIFICAÇÃO

DEPÓSITOS : no RIO e S. PAULO'

Fabrica S. Joaquim 
• 

Nictheroy

(E. DO RIO)

Saccarlas e outros tecidos do mais grosso ao mais fino.

TéLEPHONE 4.652 (Mesa de ligação para todas as secçõss internas).

Avenida Rio BrancoH0e112

1 
RIO DE JANEIRO

!2
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ARMAZÉM DE MASSAMES

e Fabricas de Estopas e Pregos de Metal

Lonas - Encerados - Gaxetas - Óleos - Tintas - Graxas - Remos
Correntes - Cabos de Manilha - Cairo - Aço - Linho - Ver-

galhões de cobre - Ferro e Metal - Esteiras para estiva
:: Cestos para carvão 

ANTONIO R. LISBOA

M1- DE MARÇO 91 
- 

RIO DE JANEIRO - TELEPHONE NORTE 7600

THE BRAZ1LIAN COAL CO. LTD.

RIO DE JANEIRO

Representantes dos Srs. Cory Brothers & Co. Ltd.
 de Cardiff e Londres 

IMPORTADORES DE CARVÃO DE PEDRA

ESTIVADORES

SERVIÇO DE REBOCADORES, EMBARCAÇÕES, ETC.

Officinas de machinas, construcção naval e fundições de ferro e
bronze na Ilha dos Ferreiros

Carreiras: ILHA DOS FERREIROS E PONTA ITAREIA

Üjj 
Depositos: ILHA DOS FERREIROS E PONTA D'AREIA
?

Rua Saccadura Cabral, N. 1 - 2.° andar — PRAÇA MAUA'

/ Escriptorios ' Norte 323.

T«toní,^« •; DeP°sito \ viIla 376.
Telephones. 

Idem j Nictheroy 1373.

Officinas ' Vilia 5464.

Endereço Postal CAIXA 774. Endereço telegraphico 
"CAMBRIA"

— » ¦ •' ' ' u m - ¦ ¦ • ¦ 1 « » ¦¦ 1 ¦ ¦ : ¦ ¦ a 

¦V^-O-O

1UMAZEM 1)E MASS AMES

e Fabricas de Estopas e Pregos de Metal

Lonas - Encerados - 'Gaxetas - Oleos - Tintas - Gra'xas - Remos
Correntes - Cabos de Manilha - Cairo - Ago - Linho - Ver-

galhoes de cobre - Ferro e Metal - Esteiras para estiva
:: Cestos para carvao 

ANTON IO R. LISBOA

RUA r DE MARCO 91 - RIO DE JANEIRO - TELEPHONE NORTE 7600
>• •(
»• i.. i.i  . .. , . - ¦ ,  — m,
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ARCOLETTE

novo receptor de 3 valvulas

¥EtErOHKEM

' ",T 

Para recepção local *

iJm combinação comi alio falia a Ir

ft-ReOPJlON : 
-: - 

:

proporciona os melhores resultados em pureza

e volume de voz e é com tudo, de

custo mais razoavel.

Visitem nossa exposição

COMPAUA BRASILEIRA DE ELEDTRICIDADE

- 
Òiemens - Schuchert S. 

'J/l

Rua i° de Março, 88 
- 

Telephone Norte 7993

— IRio cie JarLeirc —



MOLHADOS E CEREAES

sííJBT-/

Teixeira, Borges & C.

COMMISSARIOS DE CAFÉ E MAIS GENEROS DO PAIZ

Caixa do Correio 294

Endereço Telegraphico: 
"Ariexiet"

Telephones Norte 132 e 3904

110, Rua do Rosário, 112

RIO DE JANEIRO



WALTER & Co.
143, RUA DA QUITANDA, 143

RIO DE JANEIRO

Commissões e Consignações. Agentes de Va-

pores. Seguros Terrestres e Marítimos.

"Representantes de

Sir W. G. Armstrong, Whrtworth & Co-, Ltd.
Uewry Car Co. Ltd.

Automóveis de Inspecção para Estradas
de Ferro.

IMié Ked Hanel Compositions _L.td.
Tintas especiaes para fundos de navios.
Tintas anli-corrosivas, etc, para. conservação de metaes e
outros misteres.

MàiW &, Co. JLtd.
Azulejos, Ladrilhos e Mosaicos.

Jute Incl-iístries r.td.
Fio de Juta, Brins, etc.

Henry Simon Ltd.
Machinas para moinhos de trigo, arroz, etc.

Clayton íMre ISxtinguishiiig «& Oisinfe-
ctinjç Co.

Machinas de desinfecção «Clayton».



COlf H« PE IKipl [LBYD BRASILEIRO 
|

A maior Companhia

de Navegação da America 
•

do Sul

80 navios com 306.000 toneladas

Linhas regulares com sahidas bi-mensaes

para a Europa e Estados Unidos.

Serviço rápido para todos os porto* «Io Itrnsil

Transportes effectuados

Passageiros Cargas
 »

loai £*<53.SO1?* toneladas

198« 100.S04 
* 

SKI *3D3 »

19Q3 IOK.733 88G G41 »

19V34 lao.aca i.iss.oos »

lOOEJ 138.831 1.137 845 ,>

Escriptorio Central: Passagens:

Rua do Rosário 2 a 22 Avenida Rio Branco 7



Companhia Mechanica e Importadora

DE S. PAULO

€ A V1 T A I. «0.000:000$000

Telephone-5374-Norte

Enit. Telegraphico

Javasco, Rio

Caixa do Correio-1534

63, Av. Rio Branco, 63

1. Hndar

FÍIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO
G1P

2)\0

End.Telegr. Mechanica

Caixa do Correio-61

S. Paulo

8. PAULO

Matriz

Rua Boavitta, 123

gJÍd

Codigos : A. B. 5? edição, Lieber's, Bentley's, Ribeiro,

Borges e Marconi.

Importadoras de material para estradas de ferro, loco

motivas, trilhos, carvão, ferro e aço em grosso, 
oleos

cimentos, asphaltos, tubos para abastecimento d'agua, ma
i

tcriai electrico, navios de guerra, rebocadores, etc.

FABRICANTES 1)E MACIUNAS de'café e para a lavoura

material cerâmico e sanitario. Fabrica de Pontas de Paris

pregos-, parafusos e rebites. Fundição de ferro e bronze, etc

Constructores do Arsenal e Dique da ilha das Cobras



íf
Telephone • Norte 767 nasa jeitão 

-9*
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE

Fazendas, Modas, Armarinho, Perfumarias e Roupas feitas

TAPEÇARIA K AIiFAIA__HlA

2, LARGO DE SANTA RITA, 2
RUA MUNICIPAL

Travessa da Santa Rita e Tissoade de Iabaúma— RIO DE JANEIRO
leitão. Irmãos & C.

_ | Fornecedore» do Governo [
J

.«uniu _im_ur>_imn__ui_u_iun___^^

íi RUPTURITA"
ALTO EXPLOSIVO BRASILEIRO

- "TYPO HYDRAULICO": único explosivo nacional classificado como de PRI- |
MEIRA CLASSE, isto é, como similar da "Blasting-gelatine", da Gelignite e

! da Dynamite NOBEL a 75 %¦, de accôrdo cosi o seu modelar caderno de en-
cargos, Feia E. F. C. do Brasil. Adequado a trabalhos em minas molhadas

"TYPO VIVO": O mais adequado aos desmontes communs

1 Patentes números .9.970 e 11 .638 de ÁLVARO ALBERTO, Official de Marinha, |
Professor de Explosivos da ESCOLA NAVAL

"A l_ E_ -C AN D P- • IM I T A"

PATENTE 14.166 |

1 Explosivo regulamentar na Marinha de Guerra Brasileira, para o carregamento
de minas submarinas e bombas de aviação

__->}_-_- TÓXICA POI/TVALBNTH
para pinturas submarinas s

1 Regulamentar na Marinha de Guerra Brasileira
PATENTE 14.743

Fabricantes: S\ Venaucio __ Cia

Fabrica: MERITY—E. DO RIO
FCscrlpto. ios : 1*UA 1 I>1_ MAKÇO 73-0!

TELEPHONE: N. 3650 :: CAIXA POSTAL 2321 |
f, RIO _>I_ JANEIIÍO 5'-ami m_iiiiiimiii„iiiiiiimiium!Hiiiiii„iiii iiitiiiiiiiiiuiia __iiiiiiihiii__hiiiiiiiiii_- mimniiiii ii_iiiiiniiiii_'



WALTER & Co.

143, RUA DA QUITANDA, 143

RIO DE JASIEIRO

RUA DO CARMO, 12

SÍD PAULO

Commissões e Consignações.

Agentes de Vapores.

Seguros Terrestres e Marítimos.

'Representantes 

de

Sir W. fi, Armstrong. Whitworth & Co-, Ltd.

CONSTRUCÇOES NAYAES, ARTILHARIA, MA CHINAS

HYDRAUL1CAS, LOCOMOTIVAS, MACH1NAS E

FERRAMENTAS DE TODAS AS CLASSES.

Yarrow &, Co., Ltd.

Destroyers e torpcdeiras. Especialidade em navios de pe-
queno calado.

Commercial TJnioii /Vssurance Co., Ltd.

HadReld'» Steel Foundry Co., Ltd.- Slieílield.

Fabricantes de aço. Especialidade de Agulhas e Cruza-

mentos, rodas e eixos, pás, picaretas, Jiritadores e Ferra-

mentas especiaes para Estradas de Ferro.

J. & E. ÍXall Ltd.

Seguros Terrestres e Marítimos.

Merryweather At Soms Ltd.

Material para extincção de incêndios.

Machinas frigorilióas.

Thermotank Veiatilating- Co.

Ventilação de navios.

Oléos luljrificantes «GrRIFFON>

Óleos lubrificantes

Baiss Brothers «fc Company, Ltd.

Lipton, Ltd.

Fabricantes de Drogas.

Chá, Conservas, etc., etc.

rti



| Pereira Carneiro & C. Limit. |
(COMPANHIA COMMERCIO E NAVEGAÇÃO)

CAPITAL REAL1SADO 15.000:000$000
End. Telegr. UNIDOS — Caixa Postal n. 482 — Serviço de navegação

para os Portos do Brasil

FROTA ACTUAL 20 VAPORES
Numerosa flotilha para serviços de descargas e transportes

DIQUE LAHMEYER
O maior da America do Sul

ARMAZÉNS GERAES
Com capacidade para deposito dc 300.000 saccos, com ou

sem emissão de «warrants»
AVENIDA RODRIGUES ALVES, 161

CÃES DO PORTO

COMMERCIO DE SAL EM ALTA ESCALA
Proprietária das mais vastaseproduetoras salinas do Rrasil

SAL 1>E MAC..VO E SEUS DEHIVADOS
«USINA» e «COSINHE1RO»

(EXTRA-REF1NAÒO TYPO CADIZ)
USINAS DE REFINAÇÃO E PURIFICAÇÃO

DEPÓSITOS : no'RIO e S. PAULO

Fabrica S. Joaquim - Nictheroy
(E. DO RIO)

Saccarlas e outros tecidos do mais grosso .o mais fino.
TELEPHONE 4.652 (Mesa de ligação para todas as secções Internas).

j Avenida Rio Branco-110e112 1
RIO DE JANEIRO

e.i[]lilllHlMll[>lllliimiiií;:iiii;,;)iii[]i;i;ii!!miniWii^



ARMAZEJI I)E MASSAMES

e Fabricas de Estopas e Pregos de Metal

Lonas - Encerados - Gaxetas - Oleos - Tintas - Graxas - Remos

Correntes - Cabos de Manilha - Cairo - Aqo - Linho - Ver-

galhoes de cobre - Ferro e Metal - Esteiras para estiva

::  Cestos para carvao ::

ANTOIMIO R. LISBOA

RCA 1' BE MARCO 91 
- RIO DE JANEIRO 

— TELEFKONE NORTE 7600
•• i in.. —i—ii _
•• ¦¦ ¦ --------------------- WV

THE BRAZILIAN COAL CO. LTD.

RIO DE JANEIRO

Representantes dos Srs. Cory Brothers & Co. Ltd.

 de Cardiff e Londres 

IMPORTADORES DE CARVAO DE PEDRA

ESTIVADORES

SERVIÇO DE REBOCADORES, EMBARCAÇÕES, ETC.

Officinas de machinas, construcção naval e fundições de ferro e

bronze na Ilha dos Ferreiros

Carreiras: ILHA DOS FERREIROS E PONTA D'AREIA

Depositos: ILHA DOS FERREIROS E PONTA D AREI A

Rua Saccadura Cabral, N. 1 - 2.° andar — PRAÇA MAUA'

/ Escriptorios í Norte 323.

_ , \ Deposito \ Villa 376.
Telephones: Nicthçroy 

1373.
' 
Officinas Villa 5464.

Endereço Postal CAIXA 774. Endereço telegraphico 
"CAMBRIA"



ARCOLETTE
novo receptor de 3 válvulas'

Para recepção loca!

Mil # •

iill

Em combinação com alio fallanle
:-:,; AT-.eOP}_ON :-:-:

proporciona os melhores resultados em pureza
e volume de voz e é com tudo, de

custo mais razoável.

Visitem nossa exposição

C0NPA1IA BRASILEIRA DE ELÉDTRICIDADE
Òiemens - Òçhuckert Ò. jH.

Rua 1° de Março, 88 - Telephone Norte 7993
— leio cLe 3"a,neiro —



MOLHADOS E CEREAES

Celeiro, Borges & C.

i

COMISSÁRIOS DE CAFÉ E MAIS GENEROS DO PAIZ

. Caixa do Correio 294

Endereço Telegraphico: 

"Ariexiet"

Telephones Norte 132 e 3904

/

110, Rua do Rosário, 112

RIO DE JANEIRO



WALTER & Co

143, RUA DA QUITANDA, 143

RIO DE JANEIRO

Commissões e Consignações. Agentes de Va-

pores. Seguros Terrestres e Marítimos.

'Representantes 

de

Sir W. G, Armstrorig, Whitworth & Co-, Ltd.

Uewry Car Co. Ltd.

Automoveis de Inspecçüo para Estradas
* 

de Ferro.

The Red Iiaud Conipositioiin Ltd.

Tintas especiaes para fundos de navios.

Tintas anti-corrosivas, etc., para conservação de mctaes c

outros misteres.

llaw &. Co. Ltd.

Azulejos, Ladrilhos e Mosaicos.

Jate Industries Ltd.

Fio de Juta, Brins, etc.

Henry Siinon Ltd.

Machinas para moinhos de trigo, arroz, etc.

Clayton I^ire .lCxtinguisliiiig' & Disinfe-

ctinj»- Co.

Machinas de dcsinfecçáo «Clayton»

EI



' 
COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO LLOYD BRASILEIRO

A maior Companhia
de Navegação da America

^=^ do Sul ^=

80 navios com 306.000 toneladas

ii,. Linhas regulares <com sahidas bi-mensaes x
para a Europa e Estados Unidos.

Serviço rápido para Iodos on porto* do B5ru*il

Transportes effectuados

Passageiros Cargas

:¦: ll>ui 77.487 :í«í:{.u«S7' tonelada»
Iíívívs |0Q.a04 8K1 ,dOS »
11>o:í IOB.733 880.64Í »
lt_»A iüo «ou i.i:i:;<HiH
íouy i'jhh:{i i ia7.8<ft& •'•

Eswiptorio Centrai: Passagens:

Rua do Rosário 2a22 Avenida Rio Branco!



Extractos do Regulamento da Bibliotheca e.

Archivo da Marinha approvado pelo 
De-

creto n. 17.578, de 2 de Dezembro de 1926.

CAPITULO X

DA REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA

Art. 38 — A Revista Marítima Brasileira é uma publicação

destinada a tratar de quaesquer assumptos concernentes á marinha de

guerra ou mercante.

Art. 40 — 
Qualquer pessoa pertencente ou não ás classes da

Armada poderá tratar na Revista Marítima de todos os assumptos

relativos á marinha em seus differentes ramos.

Art. 41 — Os artigos destinados á publicação pela Revista

Marítima só serão entregues á impressão depois de vistos e appro-

vados pelo redactor-chefe.

Art. 47 — Para estimular o estudo dos assumptos profissionaes,

o Ministro nomeará uma commissão especialmente incumbida de esco-

lher, dentre os trabalhos publicados na Revista Marítima durante o

anno, o que fôr a seu juizo de maior utilidade pratica para a marinha.

Art. 48 — Ao autor do trabalho escolhido, a commissão conce-

derá como prêmio uma medalha de ouro com o respectivo diploma.

Art. 49 — A concessão desse prêmio deverá constar dos assen-

tamentos do official distinguido, e, si elle pertencer á classe activa,

lhe será levado em conta para a sua promoção.

Art. 50 — A Revista, em pagina especial, no primeiro numero

do anno seguinte, inscreverá o nome do autor e o titulo do trabalho

premiado.



REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA

\ • •. r

DESTINADA AOS INTERESSES DA MARINHA NACIONAL DE GUERRA E MERCANTE

ASSIGNATURA ANNUAL

Paiz nac. Paiz entr.

l"l 
Jj» '«m

Para officiaes da Marinha Mercante e empregados civis

do Ministério da Marinha. 7$000

Associações das Marinhas 8$000 10$000

Associações extranhas á Marinha 9$000 12$000

Civis extranhos á Marinha: 8$000 12$000

Numero do mez 1$000

Numero atrazado dentro do trimestre 2$000

Numero atrazado fóra do trimestre 5$000

PAGAMENTO ADIANTADO

As assinaturas desta Revista podem começar em qualquer época, sendo

entretanto preferível que sejam iniciadas em Janeiro ou Julho de cada anno.

Toda a correspondência relativa á mesma Revista deve ser remettida para
a rua D. Manoel n. 15, com endereço ao seu director.

Caberá exclusivamente aos collaboradores da Revista a responsabilidade

dos conceitos emittidos em seus artigos.

Aos nossos assignates rogamos o especial obséquio de renovarem sempre

em tempo opportuno as suas assignaturas, afim de que não haja interrupção

na remessa da Revista.

Egualmente pedimos que nos communiquem qualquer mudança de resi-

dencia, afim de não haver extravio na entrega.

Das marinhas de commercio e de recreio solicitamos o favor de nos en-

viarem, sempre que puderem, quaesquer informações úteis ou noticias de
interesse geral dignas de publicação.

Admittindo a inserção de annuncios, principalmente dos que se relacionem

com a vida maritima, const tue também esta Revista um excellente repositorio

de informações de toda ordem, largamente divulgada pelo Brasil e pelo Ex-

trangeiro.

Os annuncios, da mesma forma que as assignaturas, poderão começar em

qualquer data, sendo os ..seguintes os seus preços:

Tamanho Por anno Por temetlre

Pagina inteira  150$000 80$000

Meia pagina  80$000 60$000

As gravuras, bem como as alterações de annuncios, serão pagas em

separado.

Os pagamentos, quer de assignaturas, quer de annuncios, de pessoas que
residam fóra desta Capital, só poderão ser feitos por vales postaes.

A Revúta >erá enviada gratuitamente ao» >eo> collaboradores ¦ annnnciantei


