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flUIRANTE VOGEUG

E' dever, dos mais gratos, consignar aqui a ce-

remonia effectuada na 
"Naval 

Academy Library",

dos Estados Unidos, por occasião de ser entregue, pelo

nosso addido naval Sr. Capitão de Mar e Guerra Fre-

derico Villar, a placa em bronze, homenagem e sau-

dades da Marinha Brasileira áquelle illustre almi-

rante que chefiou, durante tres annos, a Missão Naval

Norte Americana no Brasil.

A 
"United 

States Naval Institute Proceedings",

de Dezembro ultimo, que noticiou a ceremonia, é, in-

felizmente, muito parca na descripção do occorrido,

limitando-se em transcrever o discurso de nosso

addido naval, declarando ter sido a placa recebida

pelo ContrarAlmirante Nulton, Director da Academia

Naval sem reproduzir, mesmo em synthese, o seu dis-

curso de agradecimento.

O Sr. Capitão de Mar e Guerra F. Villar expri-

mio-se nos seguintes termos:
"A 

Marinha brasileira terá sempre em mente,

sobremodo agradecida, os notáveis serviços a ella pres-

tados pelo fallecido Contra-Almirante C. T. Vogel-

gesang, o grande chefe de quem recebeu tantas e tão

bellas lições, isso na nossa mais brilhante instituição

a 
"Escola 

Naval de Guerra" — inexhaurivel fonte da

sua efficiencia e a mais notável organisação da Missão
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Naval Americana, que, alli, comnosco coopera, em
desvendada e magnífica rota, no melhoramento da
nossa capacidade defensiva e cultura profissional.

"Esta placa em bronze é um testemunho da nossa
perenne gratidão e homenagem aos seus muitos me-
ritos e virtudes, quer na vida privada, quer na publica,
relembrando todos os seus ideaes e o seu nobre co-
ração de marinheiro e de amigo, deixados como he-
rança, e o grande beneficio que nos foi proporcionado
pela sua grande perspicácia politica, vasto saber,
recto caracter e extrema dedicação.

Muitos foram, incontestavelmente, os serviços
prestados pelo fallecido Almirante americano ao meu
paiz; o maior, porem, desses serviços — foi o seu con-
stante esforço para ligar, em indissolúvel laço, a
velha amizade que vem estreitando, por mais de se-
culo, os Estados Unidos do Brasil e os Estados Unidos
da America.

Si me fosse mister provar tudo o que acabo de
dizer, não teria difficuldade em apoiar a minha as-
serção com o testemunho dos officiaes da Marinha
americana, que estiveram ou ainda se acham no Rio
de Janeiro, e cujos esplendidos serviços eu peço para
proclamar neste momento com o máximo enthusi-
asmo, como eloqüente comprovação do surprehendente
trabalho alli effectuado pelo fallecido Almirante Vo-
gelgesang. Aproveito o ensejo para estender a esses
officiaes os effusivos agradecimentos da Marinha
Brasileira por tudo que a Missão Naval ha feito
para o engrandecimento do nosso poder naval e em
prol da consolidação do nosso affecto e sincera admi-
ração pelo vosso querido paiz. Podeis ficar certos
de que ao desempenhar-me deste dever, faço-o não só
no cumprimento de instrucções recebidas, mas, com a
espontaneidade de meu coração, repleto de agradáveis
reminiscencias do chefe e amigo tão prematuramente
arrebatado ao seu paiz, á Marinha e á familia.
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BRONZE OFFERECIDO PELA MARINHA BRASILEIRA

COMO HOMENAGEM AO

CONTRA ALMIRANTE

CARL T. VOGELGESANG

CHEFE DA MISSÃO NAVAL NORTE AMERICANA NO BRASIL
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"Com os mais profundos e patrióticos agrade-
cimentos por tudo o que elle fez pela nossa Marinha
e pela direcção que traçou no interesse da defesa de
meu paiz em favor da Marinha Brasileira, que jamais
esquecerá o eminente [Almirante Vogelgesang, pro-fessor da nossa Escola Naval de Guerra e illustre or-
ganisador da brilhante e útil Missão Naval Americana
no Brasil, considero verdadeira honra caber-me o pri-
vilegeio da offerta desta placa de bronze".

Na tarde de 12 de Janeiro, no principal salão do"Club Naval", effectuou-se. a ceremonia da entrega
do retrato do Almirante Carl Theodor Volgesang,
offerecido á Marinha brasileira pela familia daquelle
ex-chefe da Missão Naval Americana.

Ante numerosa assistência de officiaes, os Sr Al-
mirante Hoble Irwin, actual chefe da Missão Naval,
fez a entrega do retrato, pronunciando conciso mas
eloqüente discurso em que, a traços largos, fez a apo-
logia merecida do fallecido collega seu antecessor e,
ao terminar, accentuou a amizade que o Almirante
Vogelgesang tributava ao Brasil ao qual, em seu leito
de morte, dedicou palavras repassadas de carinho e
saudade.

Respondeu-lhe, em curtas phrases, o Sr. Almi-
rante Isaias de Noronha, presidente do Club Naval,
agradecendo a dádiva da familia do illustre morto que
lhe distinguira com aguarda da imagem de um verda-
deiro amigo do Brasil e que muito fizera em prol do des-
envolvimento da sua Marinha de Guerra.

Estiveram presentes todos os officiaes da Missão.
O retrato do illustre Almirante Norte-Americano

vae ser collocado em logar de honra na secretaria do"Club Naval".



Agonio de ura submarino

Cabogrammas, no laconismo usual, informaram ter, ao

lusco-fusco do dia 17 de Dezembro, em aguas de Provincetown,

um pouco ao sul do cabo Cod, no Estado do Massachusetts, um

destroyer abalroado e afundado o submarino 
"S 

4", da esqua-

dra norte-americana.

Esse triste successo vem se juntar a muitos outros, acon-

tecidos em pontos diversos, a submarinos que sossobraram,

alguns dos quaes para nunca mais voltar á superfície.

As respectivas guarnições, encerradas em hermeticos e

íusiformes esquifes de aço, após muitas e muitas horas de tre-

menda agonia, vão, aos poucos, se estinguindo qual luz titu-

beante de um cirio que se esváe á mingua de oxygenio, em

umbrosa e abobadada crypta de um templo.

Os aviões e dirigiveis, ao menos, nos muitos accidentes,

ao despenharem-se do alto, ás vezes envoltos em chammas,

baldos de governo contra a acção da gravidade, os que os tri-

pulam têem ante a vista a vastidão do espaço impregnada da

luz solar, isso, antes que no solo encontrem a morte. Têem,

ainda, probabilidades de escapar illesos e mesmo estropiados,

mas com a vida.

E num submarino quando se não consegue trazel-o á tona?

Dá-se com a respectiva guarnição o mesmo que sóe acontecer

ao inditoso que, em ataque cataleptico, tem a infelicidade de

ser sepultado vivo! Ao despertar, confrangido pela estreitissima

area do seu caixão, este esmagado por camadas de terra da
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espessura de sete palmos que o sobrepuja, percebe o horrível
fim que, de pouco, o aguarda; torce-se em desesperado esforço,
cntreabre os resequidos lábios em busca de um só resquício de
ar que lhe chegue aos pulmões offegantes. Quando, cinco
annos depois, revolvem-lhe a cova para lhe retirar os restos,
deparam com um esqueleto em tetrica contorção.

No submarino immerso sob enorme pressão de muitas ca-
madas d'agua, o phenomeno é o mesmo, por outra, ainda mais
horripilante! No esquife do sepultado vivo a macabra acção

passa-se no restricto espaço delimitado pelas taboas do caixão

que lhe comprime o corpo. No submarino, o limite é maior,
muito maior, a agonia, portanto, excede a tudo o que a imagi-
nação, a mais allucinada, a de um Edgard Poe, a de um Hoff-
mann, possa engendrar. O estorcer da agonia torna-se tre-
mendo pois testemunham-na entes, também condemnados á
mesma sorte e que já resfolegueam prestes a succumbir.

A scena torna-se medonha, dantesca, visto decorrer ás
claras pois a luz electrica, produzida nb vácuo, não esmaece.
Mil vezes inditosos são os que perecem por ultimo, pois assis-
tem os transes dos que os precederam na morte. Sentem as
mesmas commoções, as mesmas anciedades, indenticos paro-
xismos, experimentados pelos condemnados á guilhotina, du-
rante a Revolução franceza, os quaes, em massa, aguardavam
a sua vez, junto á machina fatal, vendo cahir, no cesto fatídico,
as cabeças ensangüentadas de seus confrades!..

Taes scenas mereceriam ser consignadas para escarmento
dos que teimam em exigir de seus semelhantes sacrifícios mui
superiores ás forças humanas e que só os fazem aquelles que,
por disciplina e patriotismo, são levados a isso embora scientes
de caminharem para a morte pois ao submarino, como ao avião,
ainda não foram dados todos os meios de tornar incólumes os

que os tripulam.

Agora nos recordamos ter uma dessas angustiosas scenas
sido descriptas, com minúcias de espantar, por official da Ma-
rinha de guerra do Japão, commandante de um submarino que
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immergiu, abalroado por navio de superfície, ao largo de
Nangasaki.

Só mesmo um filho do Império do Sol Nascente, mais
íleugmatico do que o mais fleugmatico dos filhos da Albion,
indifferente á morte, resignado a mais não ser quando se trata
do cumprimento de um dever, sem apparencias de nervos, seria
capaz de descrever, com pormenores a dantesca scena que tinha
ante os olhos, sentindo, aos poucos, approximar-se a morte pela
asphyxia e a intoxicação pelo ácido carbônico.

"O meu immediato vem de espirar... a sua agonia
foi lenta, aterradora mas resignada. Fixava-me com olhos
que pareciam dizer mil cousas. Lembrava-se naturalmente
do afòfado ninho que fizera, próximo á Sacebo, para esconder*
entre arvoredos e folhagens, a sua felicidade, a sua gentil
geisha, de quem tão amiude se referia, mirando-lhe, com amor,
a photographia. . .

.. ."Outro official, esse, coitado, tão jovem! Tenho-o aqui
bem próximo, toco-lhe a mão gélida, sinto-a apezar da minha
já estar, também, meia fria... Quantos sonhos fagueiros,
quantas aspirações perdidas, as desse jovem ha pouco cheio de
vida e, agora, massa inerme, flacida, deslocando-se, com ondu-
lações de ophidio, ao balanceio do submarino, este, afundando-se,
cada vez mais, na vasa... Além, a um canto, de encontro a
antepara, por sobre cadáveres, braços pendentes, jáz o mestre,
velho lobo do mar, valente marinheiro, seguro artilheiro, a
quem o illustre Togo estimava, pendendo-lhe do peito a meda-
lha dos bravos de Tsuchima. O seu rosto, tostado por mil
caniculas, tem-no virado para o meu lado. Nelle reflete-se a
placidez dos resignados e valentes que sabem morrer pelo seu
Imperador e pela I^atria...

..."Já pouco enxergo: sinto os pés gelados; a frialdade
ganha-me a parte superior do corpo; uma como golla de aço
aperta-me a garganta; suffoco; ar... dêem-me ar!! diviso as
linhas que traço atra vez de um limbo cada vez mais espesso...
se estas letras chegarem, um dia, ao conhecimento dos homens,
que, ao menos, saibam que, neste lugubre sarcophago, morre-
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ram, resignados e com a idéa na Patria e nos entes queridos,

marinheiros conscientes de seus deveres... Viva o Impe..."

e, nesse instante, o braço pendeu-lhe inerte, com o derradeiro

offego do bravo e abnegado official.

A zona da costa em que sossobrou o 
"S 

4" é uma das

mais atormentadas da faixa dos Estados Unidos que mira a

Leste. O Massachusetts jáz entre os parallelos 40 e 45, na

linha de demarcação entre os dois rios oceânicos: o Gulf-

Stream e a corrente gelada proveniente das regiões septentrio-

naes que alli chega atravez do estreito de Hudson. No inverno,

isto é de Setembro a Março, a corrente fria repelle o Gulf-

Stream para o sul, visto, durante essa estação, todo o systema

circulatório do Atlântico: ventos, chuvas e correntes, se

approximar do hemispherio meridional, acima do qual viaja o

sói. Ao largo de New York e do cabo Cod é que o Gul-

Stream se inflexiona para Leste e, cessando de caminhar ao

longo do littoral dos Estados Unidos, lança-se, em pleno

Atlântico, para a costa da Europa occidental.

Um pouco mais ao norte está a ilha da Terra Nova, onde

outros grandes phenomenos oceânicos se operam.A ilha de

Provincetown é uma das muitas que bordam a entrada da bahia

de' Boston.

Foi, portanto, na phase mais critica do anno, em pleno

inverno, quando são amiudadas as borrascas naquellas para-

gens, que o 
"S 

4", violentamente abalroado, sossobrou, indo se

acamar na vasa a cerca de 40 metros de profundidade.

Seria supérfluo consignar aqui as commovedoras peripe-

cias que se seguiram, tendentes a refluctuar o submarino. De

sobra as conhece o leitor pelas muitas e minuciosas noticias

exaradas nas folhas diarias.

Passadas 168 horas após o sossobro do 
"S 

4", o almirante

Brumpy, que dirigia os trabalhos de salvação, admittiu, bem a

seu pezar, que dentro do submarino naufragado, a cruel parca

cortára a existencia dos bravos e abnegados que o guarneciam...
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Mais quarenta e cinco entes, escravos do dever, augmen-
taram o já extenso martyrologio que ainda promette avolu-
mar-se pois, os que alimentam a fornalha do Moloch da guerra,
não se saciaram de sangue e de destruição.

O estribilho geral do desarmamento vae em meio e pro-
mette prolongar-se. O problema do desarmamento está em
foco pelo menos desde 1816, quando o imperador da Rússia,
Alexandre 1, ao escrever a lord Castlereagh, proclamava a ne-
cessidade de reduzir simultaneamente as forças armadas.
Note-se de quem partiu esse brado de humanitarismo — do
czar de todas as Russias, do senhor ele baraço e cutello de seus,
então, noventa milhões de subditos, do povoador da frigida
Sibéria de victimas da sua justiça summaria, elo senhor absoluto
ele um povo surrado a "knout" 

para escarmento dos que ou-
zassem encarar o sol do Kremlin...

"As difficuldades do problema do desarmamento, diz com
acerto o Sr. Afranio de Mello Franco, surgem de todos os
lados mal se acaba de apresental-o. Essas difficuldades, aggra-
vadas na hora presente, ainda se levantam sobre os mesmos mo-
tivos que impediram outr'ora a sua solução".

A verdade está em ser impossível prever as complicações
que tão magna questão apresenta quanto ao estabelecimento de
uma escala da força para tantas potências predispostas mais ao
augmento que a diminuição de seus armamentos.

Nos Estados Unidos, hoje mais que nunca, predomina a
opinião do Almirante Benson, reivindicando para o seu paiz o
principio do "one 

power standard". O insuccesso, em Gene-
bra, da grande pátria de Washington, em a sua ultima tenta-
tiva para o desarmamento, fel-a voltar ás idéas de antes
de 1922, lamentando um de seus illustres almirantes, ter os
Estados Unidos annuido ao Tratado de Washington, em que
os seus representantes foram ilhtd-idos pelos estadistas inglezes
e japonezes. E' mister que se note que, dos dois principaes
artigos do Convênio, o mais importante pelo seu humanitarismo,
proveio do eminente Root — "sobre a protecção da vida dos
neutros e dos não-combatentes no mar em tempo de guerra" —.
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Prepara-se, agora, outra importante conferência no seio da
Liga das Nações. Os debates se prolongarão e, certo, será o
insuccesso das dcmarchcs. Nessas bysantinas digressões o
tempo irá passando e, no longo intervallo, os submarinos se
irão afundando e sacrificando os que os guarnecerem, encer-
rados em verdadeiros sarcophagos de aço hermeticamente fe-
chados, sob a pressão de enorme camada d'agua e, ainda por
cima, enterrados em espesso lençol de vasa, nas profundezas
oceânicas!

Augusto Vinhaes
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Mas sobre a Balai de Coronel

(Io DE NOVEMBRO DE 1914)

. . I

Preliminares — A força naval ingleza, sob o conimando

do Almirante Cradock e constituída pelos cruzadores protegi-

dos 
"Good-Hope", 

(Capitanea), e 
"Monmouth"; 

cruzador

ligeiro 
"Glasgow" 

e cruzador auxiliar 
"Otranto", 

encon-

trava-se, a 26 de Outubro de 1914, em uma base naval secreta

situada na costa do Pacifico. O encouraçado 
"Canopus", 

que

se atrazára em consequencia dos reparos por que estivera pas-

sando na base naval das Falklands, achava-se ainda no Estreito

de Magalhães, escoltando os carvoeiros da esquadra.

A 27 do mesmo mez o Almirante inglez despacha o
' 

Glasgow" e o 
"Otranto" 

a cata de informações, tendo este

ultimo aportado a Puerto Montt, e aquelle chegado á altura

do porto de Coronel, quando consegue interceptar varias men-

sagens cifradas, de origem allemã. Sciente desta informação

que lhe transmittira o 
"Glasgow", 

o Almirante Cradock re-

solve, no dia 30, ás 6 horas, dirigir-se para o Norte, levando

comsigo o 
"Good-Hope" 

e o 
"Monmouth". 

Necessitando o

"Canopus" 
de novo prazo de 24 horas para a execução de

reparos indispensáveis, o Almirante inglez determina-lhe que a

elle se reuna na ilha de São Felix, cerca de 500 milhas ao Norte

de Juan Fernapdez.

Continua o 
"Glasgow" 

a interceptar mensagens com o

indicativo de chamada do 
"Leipzig, 

navio esse que, comtudo,
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elle não consegue localizar. A vista disto recebe ordem para,

no dia 31, entrar no porto de Coronel, não só com o fim de

procurar obter informações sobre os navios allemães, ccmo

também o de transmittir ao Almirantado os telegrammas em

que lhe eram communicados os movimentos e as intenções da

força naval ingleza.

Pequena foi a demora do referido cruzador no porto acima

mencionado, do qual zarpou ás 9 horas da manhã do clia Io de

Novembro, para encontrar-se com o restante da força do Almi-

rante Gradock em um ponto situado a cerca de 50 milhas a Oeste

de Coronel.

Realisada a juncção, e continuando a serem interceptados

freqüentes signaes de radio, que indicavam a presença do cru-

zador allemão 
"Leipzig" 

ao Norte, resolve o Almirante inglez

estender seus navios em uma linha de caça orientada aos 72°

verdadeiros do Capitanea, distando os navios 15 milhas entre

si, e navegar, em seguida, aos 18° N W (342°) com 10 nós de

velocidade. A's 14,05 horas iniciam os navios a manobra, gui-

nando o Capitanea immediatamente para o novo rumo, e pro-

curando os demais, em rumos do quadrante de N E, occupar

suãs posições determinadas. Nessa occasião o mar era de

vagas, soprando vento fresco de S E.

A's 16 horas e 20 minutos, quando ainda navegava para ir

tomar sua posição na linha de caça, o 
"Glasgow", 

que era o

navio; situado mais a Leste, avista fumaça por BE. Muda de

rumo para reconhecel-a, no que é acompanhado, pouco depois,

pelo 
"Monmouth" 

e pelo 
"Otranto". 

A's 16 horas e 40 mi-

nutos elle consegue avistar o cruzador couraçado 
"Scharn-

horst" e, logo depois, o 
"Gneisenau" 

e um cruzador ligeiro do

typo 
"Dresden". 

Procuram os navios inglezes manter con-

tacto com o inimigo, de tudo informando seu commandante em

chefe, apezar da interferencia tentada pelo radio dos navios

allemães.

Ao ter conhecimento da presença da força sob o com-

mando do Almirante Von Spee, passa o Almirante Cradock a

navegar para Léste, ao encontro do adversario- Percebendo,
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porém, os cruzadores inglezes que o inimigo delles se appro-
xima, resolvem mudar de rumo, ás 16 hs. e 47 ms., em dire-
cção ao "Good-Hope", com o qual procuram se concentrar.
A's 17 horas o "Glasgow" chega á vista de seu Capitanea,
sendo por este ordenado ás 17 hs. e 10 ms. que os navios
activassem os fogos, se preparassem para o combate e se con-
centrassem sobre o "Glasgow", que era o navio mais próximo
do inimigo. A's 17 hs. e 55 ms. a força naval ingleza acha-se
desenvolvida em columna, ao rumo de 20" SE (160°), com os
navios dispostos na seguinte cwdem: "Good-Hope", "Mon-

mouth", "Glasgow" e "Otranto". O Almirante Cradock
communica, então, ao "Canopus", 

que se achava a cerca de
300 milhas, a sua posição e a sua intenção de combater o
inimigo.

Vejamos, agora, quaes os movintentos que levaram os
allemães ao contacto com o adversário.

A força naval allemã, sob o commando do Almirante
Conde Von Spee, havia deixado a ilha de Mas-a-Fuera no dia
27 de Outubro, e dirigia-se para Leste quando chega, no dia 30,
a uma posição situada a 50 milhas a Oeste de Valparaiso.
Constituem essa força os cruzadores encouraçados "Scharn-
horst (Capitanea) e "Gneisenau", cruzadores ligeiros "Dres-
den", "Leipzig" e "Nurenberg" e o cruzador auxiliar "Prinz

Eitel". O Almirante Von Spee determina que o ultimo desses
navios entre no porto de "Valparaiso, afim de obter informa-
ções, emquanto os demais se mantêm cruzando fora do porto.

A's 3 hs. e 20 ms. do dia Io de Novembro o Almirante
allemão recebe communicação de que um cruzador ligeiro havia
entrado no porto de Coronel, ás 19 horas do dia 31 de Ou-
tubro. Resolve, então, seguir com sua força ao longo da
costa chilena até Coronel, devendo ahi chegar antes que se
tenha completado o prazo de 24 horas que seria permittido ao
adversário demorar-se no porto. O cruzador "Nurenberg"

deverá mostrar-se á entrada de Coronel, afim de attrahir o
inimigo ao combate, emquanto que a força restante ficará dis-
posta em torno do porto, sobre um arco de circulo de 20
milhas de raio.
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A's 9 horas o "Nurenberg" abandona a formatura, appro-
ximando-se de terra afim de dar cumprimento á missão que
lhe foi ordenada. Para manter o contacto entre este cruzador
e o Capitanea é designado o "Dresden" 

que, como navio repe-
tidor, toma posição a cerca de 12 milhas do "Scharnhorst".

A's 10 hs. e 30 ms. o "Leipzig" recebe ordem para reconhecer
um navio á vela que se encontra á vista; dahi o facto de se
encontrar elle afastado do Capitanea no momento em que são
avistados os cruzadores inglezes. A's 16 horas o "Gneisenau"

é mandado para reconhecer a bahia ele Arauco, na entrada Sul
da qual deverá estacionar, afim de barrar a sahida do cruzador
inglez que os allemães suppõem ainda se achar em Coronel.

Pouco tempo depois, isto é, ás 16 hs. e 28 ms. o "Scharn-

horst" avista fumaça por BE, reconhecendo, ás 16 hs. 45 ms.
tratar-se de dois cruzadores inimigos, aos quaes inicia a caça.
A's 16 hs. e 55 ms. é avistado um terceiro cruzador inglez.
Nessa occasião o Almirante Von Spee determina que com elle
se concentrem o "Gneisenau", o "Dresden" e o "Nurenberg".

emquanto elle augmenta a velocidade para 20 milhas, afim de,
não perder o contacto com o inimigo.

Cerca de sete minutos foi o intervallo do tempo decorrido
entre o momento em que os navios allemães foram vistos pelos
inglezes, e aquelle em que os conseguem avistar. Para expli-
cação de tal facto devemos não só attender a que os navios
allemães queimavam carvão de má qualidade, de origem japo-
rieza, productor de grande quantidade de fumaça, como também
considerar que a situação da força de Von Spee a Leste, fazia
com que seus navios ficassem melhor illuminados, facilitando-
lhes o reconhecimento pelo inimigo.

A força allemã passa a navegar em rumos do quadrante
de S W, em perseguição aos cruzadores inglezes, ao mesmo
tempo que procura concentrar seus navios que se encontram
dispersos.

Chegamos, assim, á situação em que, ás 17 hs. e 50 ms.,
se acham as duas forças antagonistas, que continuam a se
approximar para o combate decisivo.



FORÇAS OPPONENTBS. — AS FORÇAS QUE SE EMPENHARAM NA ACÇÃO

FORAM AS QUE CONSTAM DO QUADO ABAIXO:

INGLEZES

NOME CLASSE 
Desloca- 

Velocidade Armamento 
Banda Couraga 

Tfub°s.de
mento torpedos

Good-Hope. . Cruzador encouragado 14.100 23' 2 de 9",2/45' (V) (C) 2

16 de 6" /50 6"  v'2
Monmouth . . . Cruzador protegido. . 9.800 23' 2

Glasgow. ;. . Cruzador ligeiro. . . 4.800 26' 2 de 6 /50 2

10 de 4" /SO - 
.3

Otranto. . . . Cruzador auxiliar. . . — 18' 4 de 4",7 —

I
C .. 

ALLEMAES
' ^ 

,
Scharnhorst . . Cruzador encouragado 11.420 23' 8 de 8",2/40 6" — 2" 4

Gneisenau. . . Cruzador encouragado 11.420 23' 
g ^ 8"2/40 6" 

— 2" 4

Dresden. . . . Cruzador ligeiro. . . 3.540 24' 6 de 5",9/40 — — 2" 2

Nurnberg. . . Cruzador ligeiro. . . 3.396 23' 
Jq 4,,'j 2" 2

Leipzig. . . . Cruzador ligeiro. , . 3.200 23' 10 de 4",1 2" 2

v 
• 

. ; ¦ . ;| .



1020 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA

' 
O combate — Os navios inglezes, formados em columna

e tendo como capitananea o 
"Good-Hope, 

dirigem-se para o

quadrante de Sueste, como já o dissemos, procurando con-

uuistar ao inimigo a posição de barlavento e, ao mesmo tempo,

se collocar em situação tactica favoravel, tentando cortar o T

ú força allemã. Falta-lhes, porém, velocidade para conseguir

realisar seu intento, pois o 
"Otranto", 

o navio menos veloz da

formatura, não desenvolve mais de 15 milhas, tendo o vento e

o mar pela prôa. Os navios allemães, em virtude da superior

velocidade que podem attingir, têm garantida a sua posição de

barlavento e a sua collocação entre o inimigo e a costa neutra.

Desilludido de alcançar a posição desejada, o Almirante

Cradock inclina o rumo de sua força gradativamente para o

Sul, e diminue a marcha. O 
"Scharnhorst", 

que vinha desen-

volvendo 22 milhas nas machinas, para avançar apenas 20 mi-

lhas. poude, então, reduzir a velocidade successivamvnte j.ara

20 e 19 milhas, afim de levar a effeito a concentração com os

demais navios, que se achavam sensivelmente atrazados.

A's 18 hs. e 4 ms. os navios inglezes fazem a primeira

tentativa para se approximar do inimigo; este, porém, afasta-se

guinando para fóra, de modo a manter a distancia, então exis-

tente, de cerca de 16.000 metros. A' vista disto o Almirante

Cradock guina para BE e passa a navegar, de novo, em rumo

proximo de Sul, aos 18° SW (198°), sendo este movimento

imitado pelo Almirante Von Spee, que passa a navegar aos 25°

SW (205). Nova tentativa de approximação é feita, ás 18 hs. e

20 ms., pela força ingleza (Fig. 1) cujos navios augmentam

a velocidade para 17 milhas e guinam 20° para BB, tomando o

rumo 2o SE (178°). O resultado obtido é, como anterior-

mente, negativo, pois os navios allemães também guinam do

mesmo numero de gráos para BB, e passam ao rumo de 184°.

Nessa occasião Von Spee reduz a marcha de stus navios para

11.5 milhas, não só com o intuito de ultimar a concentração da

força como, igualmente, para conservar o inimigo no sector da

offensiva maxima de suas unidades. A distancia entre o

"Scharnhorst" 
e o 

"Gneisenau" 
era, nesse momento de 1.000

metros, e entre o primeiro e os cruzadores ligeiros 
"Dresden"
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c' "Leipzig", respectivamente, igual a cerca de 1.900 e 3.200
metros. Quanto ao "Nurenberg" achava-se ainda bem afastado
do tbeatro da lucta. A distancia entre os capitaneas adver-
sarios era, a essa hora, de cerca de 14.500 metros, e começa a
diminuir até que ás 18 hs. e 47 ms. está reduzida apenas a
cerca de 12.500,metros.

Approximando-se o momento de pôr do Sol, favorável
rara os allemães, o Almirante Von Spee faz signal para os
navios guinarem, simultaneamente, 15° para BE, o que é imme-
oiatamente executado, passando elles a constituir uma linha de
marcação ao rumo de 190°. Dessa fôrma não só encurtam a
distancia que os separa dos navios inglezes, sem alterar a
orientação favorável de seu alinhamento, como tamfitm se
collocam de fôrma a attenuar a interferência da fumaça na
effiçacia do fogo. A's 19 hs. e 2 ms., logo após se ter dei-
tado o Sol, a força allemã inicia o combate na distancia de mais
OU menos 10.400 metros. A sua distribuição de fogo é a
seguinte: o "Scharnhorst" e o "Gneisenau" atiram, respecti-
vãmente, sobre o "Good-Hope" e o "Monmouth"; o "Dres-
'en" tem como alvo ao "Otranto", e o "Leipzig" ao "Glas-

êow". Obedeceu ella ao signal feito, ás 17 hs. e 40 ms., pelo
almirante allemão: "Repartir os alvos a partir da esquerda".

O cruzador "Otranto", vendo que nada pôde fazer na dis-
tancia cm que se empenha a acção, resolve abandonar a forma-
tura, collocando-se safo, a sota-bala. O "Glasgow" vem
collocar-se na posição que elle oecupava, pelo que passa a
receber o fogo concentrado dos dois cruzadores ligeiros
allemães.

Os navios inglezes, que se encontram perfeitamente silhue-
tados sobre o horizonte de Oeste, respondem immediatamente
ao fogo, e, guinam, suecessivamente, 20° para BB (rumo 158°)
afim de procurar a distancia de combate mais favorável ao
seu armamento. Com o provável intuito de reduzir o effeito
do borrifo, que tanto lhes prejudica o tiro das baterias baixas,
elles também reduzem a velocidade para 12 milhas. Esse mo-
vimento de approximação leva os allemães a guinarem para BB,
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do que resulta transformarem a linha de marcação cm que se
encontram em uma columna ao rumo cie 190°.

Os allemães atiram demonstrando notável precisão de tiro.
A terceira salva do "Scharnhorst" 

põe fora de acção a torre
de vante elo canhão de 9",2 do "Good-Hope", e três minutos
depois do inicio do fogo o "Monmouth" tem'incêndio a bordo
e fica com a torre de vantc também inutilisada. Os dois cru-
zadorcs encouraçados allemães atiram por salvas de três ca-
uhões, com a rapidez de três salvas por minuto, dif ferindo,
entretanto em que o "Scharnhorst" emprega projectis de
ruptura c o "Gneisenau" os de semi-ruptura.

Por parte dos inglezes ha a notar que, depois ele realisada
a mobilisação, era a primeira vez que as guarnições dos navios
iam atirar. O "Good-Hope" faz fogo por salvas com ca-
nhões dc 9",2, espaçadas de cerca de 50'segundos e o "Monh-

mouth" também procura atirar por salvas. O damno que elles
conseguem produzir sobre o adversário é, entretanto, quasi
nullo, pois o "Scharnhorst", após o combate apresenta, apenas,
dois acertos e o "Gneisenau" 

quatro, tendo tido este ultimo dois
feridos. O fogo elos cruzadores ligeiros é grandemente pre-
judicado pelo estado do mar e pela distancia a que se travou o
combate.

A's 19 hs. e 12 ms. os navios inglezes guinam, suecessi-
vãmente, mais 15" para BB (rumo 143°), procurando se appro-
ximar do inimigo até se collocar em distancia vantajosa. O
effeito do fogo sobre elle faz-se, porém, sentir de fôrma nota-
vel sendo que, ás 19 hs. e 23 ms. já se apresentam em forma-
tura irregular. O "Monmouth" e o "Glasgow" saem da linha
dc batalha, estando o primeiro seriamente avariado e com fogo
a bordo. Este facto leva o Almirante Cradock a augmentar
a distancia de combate, fazendo seus navios guinar 15° para
BE, retomando assim o rumo de 158°. Nessa mesma ocea-
sião Von Spee, por uma guinada suecessiva de 10° para BB,

passa a navegar ao rumo Sul.

A's 19 hs. e 30 ms. o "Good-Hope", que se encontra a
cerca de 5.800 metros do inimigo, num derradeiro esforço,
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niuda o rumo 10° para BB, procurando a distancia dentro da

qual lhe seja possivel utilisar seu armamento torpedico. Imme-

diatamente os navios allemães guinam 20° para fóra (rumo

160°) e augmentam a velocidade, tirando ao adversario essa

única possibilidade de causar-lhe damno.

Passados dez minutos o Almirante Cradock insiste em

approximar-se do inimigo, vindo mais 10° para BB. Von

Spee elevando a velocidade de seus navios para 17' procura

contornal-o pelo Sul, para conquistar-lhe a posição tactica favo-

raveel, collocando-se entre elle e a Lua.

As 19 hs. e 50 ms. uma explosão põe a pique o 
"Good-

Hope". Logo em seguida (19 hs. e 56 ms.) os allemaes

cessam completamente o fogo por não mais avistarem o 
"Mon-

mouth" e o 
"Glasgow", 

que conseguem afastar-se na direcção

Norte, e depois Noroeste, sendo que o ultimo, seguido do

"Otranto", 
navega depois para Oeste e para o Sul, afim de

unir-se ao 
"Canopus". 

O 
"Monmouth" 

pouco tempo depois

é avistado pelo 
"Nurnberg" 

que, não tendo podido tomar parte

na primeira phase da batalha e obedecendo ás ordens do Al-

mirante Von Spee, caçava o inimigo para atacal-o com tor-

pedos. Intimado a render-se, o cruzador inglez, honrando as

tradições cia Marinha de seu paiz, é posto a pique com o pa-

vilhão desfraldado, pelos disparos do adversario, feitos na

distancia de 800 e 1000 metros, e aos quaes não lhe é possivel

responder em consequencia da grande banda que apresenta.

Estava assim terminado o combate.

Commentarios — Descripta a batalha, embora do modo

suscinto pelo qual acabamos de fazel-o, tentaremos traçar al-

guns commentarios que ella nos suggere sob o ponto de vista

tactico, analysando, principalmente, a influencia exercida no

desenrolar da lucta pelos differentes factores locaes, e invés-

tigando o modo pelo qual os dois chefes adversarios se esfor-

çaram por utilisal-os a seu favor.

a) Posição de barlavcnto. ¦ O exame de situação do Al-

mirante Cradock lhe deve ter revelado o quanto era prejudicial

á sua força a posição de sotavento em que se achava. De facto,
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â efficiencia de tiro dos canhões dê 6" das baterias baixas do

"Good-Hope" 
e de 

"Monmouth" 
seria fortemente affectada

pelo borrifo, em consequencia do mar que se achava forte-

mente agitado, e do vento que soprava forte de SE. Além

disto, a arfagem a que ficariam sujeitos seus navios si em-

penhassem combate em rumos proximos de SE, viria preju-

dicar, ainda mais, a efficacia do fogo, pois devemos attender

a que as suas guarnições eram constituídas, em sua grande

maioria, cie pessoal bisonho na arte de atirar.

Por outro lado, o exame de situação do Almirante Von

Spec lhe deve ter mostrado, igualmente, a necessidade de con-

servar sua força na situação de barlavento, em que já se en-

contrava, não só para evitar os inconvenientes acima apontados,

como também para se manter em posição estrategica favoravel,

barrando o inimigo o accesso á costa chilena. E o Almirante

allemão estava, de facto, de tal fôrma imbuido dessa ver-

dade que a intenção de manter-se naquella situação encontra-se

claramente expressa em seu Relatorio, onde se lê o seguinte:

''Dadas 
as condições de vento e mar devia ser regular minha

attitude de modo a não ficar por sotavento; o rumo escolhido

servia, também, para collocar-me entre o inimigo e a costa

neutra".

Ora, vimos, com effeito, que o Almirante Cradock, uma

vez constituída sua força em formatura de batalha, dirigiu-se

para SE, com a maxima velocidade compatível, procurando

collocar-se a barlavento do inimigo. Em consequencia, porém,

da inferioridade de velocidade de seus navios e da attitude

do commandante em chefe allemão, o referido Almirante não

conseguiu realisar seu intento, sendo levado a combater a

sotavento. Dahi resultou ver-se privado de grande parte dos

canhões de 6" de que dispunham seus dois melhores navios,

cm consequencia do estado do mar que impediu-lhes o func-

cionantento. Em verdade, em consequencia cio borrifo que

alagou as baterias baixas, o 
"Good-Hope" 

só poude atirar

com 4 daquelles canhões, e o 
"Monmouth" 

com 6.

b) Concentração — Afim de manter o contacto com o

inimigo e de garantir a situação de barlavento, o capitanea
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allemão desenvolve a maxima velocidade, o que o afasta dema-

siadamente do restante de sua força. Assim, emquanto a di-

visão de Cradock navega em columna, com a distancia normal

de 400 jardas entre navios, a força allemã acha-se em forma-

tura irregular, tendo suas unidades sensivelmente afastadas

umas das outras. A idéa de concentração impunha-se, por-

tanto, ao commandante em chefe allemão. Por outro lado.

a necessidade de conservar a posição de barlavento leva o Al-

mirante Von Spee a retardar a concentração de sua força, que

só foi levada a effeito quando o Almirante Cradock, renun-

ciando a disputar-lhe aquella posição, permittiu-lhe que re-

duzisse a marcha do capitanea. Este episodio mostra-nos a

necessidade de se conservar uma posição vantajosa, ás vezes

mesmo com prejuízo de uma rapida concentração. Teremos,

portanto, que procurar um adequado compromisso entre a idéá

de manter uma situação favoravel em que já nos encontramos,

e a de apressar a concentração de nossa força.

Apenas o Almirante Cradocke, já desilludido de alcançar

a situação de barlavento, inclina o rumo de sua força para o

Sul, vemos o Almirante Von Spee começar a concentrar seus

navios. Para apressar esta concentração elle reduz a veloci-

dade do 
"Schrnhorst" 

até o minimo de 11,5 milhas. Para bem

comprehendermos 
'porque 

os dois principaes navios allemães

demoraram em se concentrar devemos considerar que, ao ser

avistada a fumaça dos cruzadores inglezes pelo capitanea alie-

mão, o 
"Gneisenau" 

tinha uma das caldeiras aberta para lim-

peza. Esse facto mostra-nos que o Almirante allemão estava

longe de suppor encontrar, naquele momento, a força de

Cradock, pois elle pensava tratar-se apenas da presença de um

único cruzador ligeiro.

Ainda a proposito da concentração da força allemã encon-

tra-se' em uma carta escripta por Von Spee no dia immediato

ao da batalha, o seguinte trecho: 
"Pareceu-me 

que o inimigo

manobrava para tentar approximar-se da costa e collocar-se a

barlavento' o que ter-me-ia sido bastante prejudicial. Con-

segui chegar em posição vantajosa, porém, achava-me só e foi

necessário esperar que os outros navios se reunissem a mim".
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Mais adiante elle accrescenta: "O inimigo foi bastante com-
plascente em não perturbar a concentração de meus navios."

c) Effeitos dc luz — (Reverbero e silhueta). Uma
vez resolvido a engajar o combate, mesmo a sotavento, Cradock
procura tirar partido de sua situação a W do inimigo, por-
quanto já se achando o Sol próximo ao horizonte, não só os na-
vios inimigos se encontram melhor illuminados como, ainda,
têm contra si a acção do reverbero sobre seus apontadores.
E' preciso, porém, utilisar-se desta vantagem tactica emquanto
o Sol se mantém acima do horizonte, porque logo que elle se
ponha (o que deverá ter logar ás 19,02 horas) a situação re-
lativa dos dois contendores ficará invertida. Isto é, os in-
glezes terão a desvantagem .de se encontrarem silhuetados no
horizonte, offerecendo um alvo nitidamente visível aos alie-
mães, emquanto que estes últimos serão cada vez menos visi-
veis para o adversário. Attendendo a essas mesmas circums-
íncias é de suppor que Von Spee procure retardar a acção até
que o Sol se tenha posto para traval-a, então, tendo a seu
favor o facto de encontrar-se o inimigo silhuetado a W.

Vimos, com effeito, Cradock fazer a primeira tentativa
para se approximar do inimigo, ás 18,04 horas, guinando para
BB. A esse movimento respondeu Von Spee com outra gui-
nada igual de sua força, também para BB, afim de evitar a
approximação do inimigo, conservando-o fora da distancia de
combate. Vendo que não podia realisar seu intento, a força
ingleza guina para BB, regressando ao ruuio primitivo, no que
é imitado pela força allemã.

A's 18,20 horas o Almirante inglez procura de novo appro-
ximar-se do adversário para iniciar o combate, tendo ainda a
seu favor a posição a W. Para isso elle guina 20° para BB
e augmenta a velocidade para 17 milhas. Como da primeira
vez, porém, o Almirante allemão contraria aquelle seu intento,
guinando também 21° para o mesmo bordo. Assim, pouco a
pouco se vae transformando a situação tactica favorável aos
inglezes, sem que delia lhes seja possivel tirar a menor vanta-
gem pela incapacidade em que se encontram de impor o com-
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bate ao adversário em conseqüência cia inferior velocidade da
sua força.

Continuam os allemães aguardando o momento favorável
até que, ás 18,48 horas, ou sejam apenas 14 minutos antes elo
por do Sol, seus navios iniciam, por uma guinada simultânea,
a approximação para o combate. A's 19,02 horas elles rom-
pem o fogo, na distancia de 10.400 metros, que lhes parece
ser a mais conveniente. Dahi em diante tem os allemães a
grande vantagem de poderem seus apontadores destacarem,
nitidamente, no horizonte a silhueta dos navios inglezes, em-
quanto que, de bordo destes últimos, difficilmente percebe-se
o vulto ele seus antagonistas, sendo, muita vez, o fogo diri-
gido apenas pelos clarões dos disparos allemães.

Temos, incontestavelmente, neste facto, um elos factores
eme muito contribuem não só para que, dada a excellencia elos
apontadores allemães, fosse conseguida a grande efficacia de
tiro que permittiu, após poucos minutos de fogo, pôr fora de
acção os dois melhores elementos adversários, como também
para que fosse praticamente nullo o effeito do fogo realisado
contra os navios allemães.

Terminado o crepúsculo a Lua, que era cheia, produz
claro luar que facilita a visibilidade por parte dos inglezes.
Embora estes últimos já mais nada possam fazer, comtudo o
Almirante allemão inicia o movimento de contorno da força
ingleza, pelo Sul, afim de collocar-se entre o inimigo e a Lua,
isto é, tendo o luar pelas costas, em posição de poder gozar
uma melhor visibilidade que o adversário.

d) Fumaça — A força allemã, situada a barlavento, tem
contra si, durante o combate, a fumaça produzida pelos diffe-
rentes navios, a qual ficará interposta entre seus apontadores

e a linha de batalha inimiga. Para attenuar tal inconveniência
Von Spee resolve constituir uma linha de marcação, quando,
com seus navios, guina simultaneamente 15° para BE (ás 18,48
horas). Entretanto a guinada ele 20" para BB logo executada
por Cradock, eme procurava approximar-se, leva o Almirante
allemão a abrir o rumo, o que dá em resultado desfazer a linha
ele marcação, eme é substituída pela columna.
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Attendendo a que, neste momento, os navios allemães dcs-

envolviam apenas 11.5 nós, é provável que reduzida fosse a

producção de fumaça, de fôrma a não affectar a efficiencia

do tiro.

e) Alinhamento da linha de batalha — Em obediencia ao

principio de Tactica que determina desenvolver a linha de ha-

talha normalmente á marcação do extremo mais proximo da

formatura inimiga, o Almirante Vou Spce orienta sua linha de

batalha, ao rumo de 184°. (Fig. 1). A linha de marcação

que elle constitue pouco antes de romper o fogo, conserva seu

alinhamento nessa mesma oreintação. E', entretanto, curioso

osbservar que, logo após o inicio do fogo, em virtude da mu-

dança de rumo levada a effeito, provocada pela guinada dos

navios inglezes, o alinhamento da formatura allemã deixa de

ser normal áquella marcação, e que Von Spee nada faz para

corrigir tal situação. E' muito possível que a superioridde

de fogo, já claramente manifestada desde os primeiros momentos

da* lueta, a pequena extensão dispor seus navios e que lhes

assegurava sempre uma situação tactica favoravel, tivessem

mostrado a Von Spee a desnecessidade de alterar constante-

mente o rumo de sua força para se manter no alinhamento

normal á marcação do inimigo.

f) Distancia de combate — Um dos pontos mais impor-

tantes em uma batalha é, incontestavelmente, a escolha da dis-

tancia de combate. De um modo geral podemos dizer que

ella deve ser tal que permitta aos navios engajados desenvo'-

verem o máximo de seu poder combatente. Ora. já sabemos

que este poder combatente é proporcional não só á capacidade

de produzir damno ao inimigo, como também á resistencia que

é offerecída ao damno que o inimigo pôde realisar. E', portanto,

íactor do poder offensivo e da vida do navio. A distancia

mais favoravel para o combate será, por consequencia, aquella

em que uma combinação entre esses dois elementos — 
poder

de ataque e capacidade de defesa — estudados em relação aos

elementos combatentes dos adversarios, permitta elevar ao ma-

ximo o poder combatente dos navios em luta-

No caso em que as forças em presença sejam constituídas

por navios perfeitamente iguaes em armamento e couraça, uma
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mesma distancia pode offerecer maior vantagem ou desvanta-

gem quanto ao poder combatente, se elles se apresentam sol)

difíerentes ângulos de alvo, isto é, quando o plano de tiro de

um ou outro faz com a quilha do adversario ângulos sensi-

velmente desiguaes. Quando, porém, os navios possuem arma-

mento e couraça difíerentes, e este é o caso de que nos occupa-

mos, a relação entre os podeVes combatentes dos adversarios

pôde depender grandemente da distancia de combate. De facto,

a adopção de uma distancia que permitta apenas a um dos con-

tendores desenvolver o máximo de seu poder combatente não

pôde deixar de constituir para elle um poderoso factor de

êxito.

Como armamento principal dos cruzadores encouraçados

allemães vimos os canhões de 8",2, capazes de perfurar a cou-

laça de 6" dos cruzadores inglezes, sob um angulo de alvo

médio de 75°, até cerca de 11.000 metros. Por outro lado, o

canhão de 6", que constituía o armamento único do 
"Mon-

mouth" e entrava na quasi totalidade do 
"Good-Hope", 

devia

perfurar a couraça de 6" dos cruzadores allemães, para o

mesmo angulo de alvo médio de 75°, na distancia maxima

approximada de 7.500 metros. Vemos, pois, que travando o

combate entre as distancias de 7.500 metros e 11.000 metros,

os allemães proporcionaram aos seus navios desenvolver o ma-

xirno do seu poder combatente, ao passo que os inglezes fica-

ram privados de se utilisar de todo o poder offensivo que

seriam capazes de desenvolver se conseguissem travar combate

na distancia de 6 a 7.000 metros. Em condições normaes, a

bordada dos cruzadores allemães correspondia a cerca de 1.700

kilos, emquanto que a dos inglezes era, na melhor hypothese,

apenas de 1.150 kilos. Attendendo, porém, a que o borrifo

impediu o funccionamento das baterias baixas dos inglezes,

calcula-se que aquelle valor tenha ficado reduzido a mais ou

menos 850 kilos. Entrando em conta, porém, com a distancia

a que o combate se travou, podemos estabelecer que da bordada

allemã cerca de 1.500 kilos eram ainda de effeito útil, ao passo

que para os. inglezes esse valor estava reduzido a cerca de

350 kilos.
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Graças á maior velocidade que podiam desenvolver, os

allemães tinham a seu favor a escolha da distancia de combate.

g) Emprego dos torpedos — 
Quando o Almirante Cra-

dock percebe que nada mais pôde fazer com o canhão, resolve

approximar-se do inimigo até a distancia em que lhe seja per-

mittido utilisar-se do armamento torpedico de seus navios. A

visibilidade melhorára em consequencia do luar, e a ultima

chance de fazer pagar caro, ao inimigo, a sua derrota repou-

sava no emprego dos torpedos. Assim, ás 19,30 horas, Cra-

dock, que se encontra a cerca de 5.800 metros do inimigo,

muda o rumo de 10" para BB, afim de encurtar ligeiramente

a distancia, pois o angulo de prôa de 70", a que era marcado

pelo inimigo, a distancia maxima de lançamento de um torpedo

de 6.000 jardas de alcance e 30 nós de velocidade, coincide,

proximamente, com aquelle valor. O almirante allemão com-

prehendendo, porém, que acaba de entrar na zona perigosa dos

torpedos adversarios, guina immediatamente 20° para BB, o

que faz augmentar o angulo de prôa de 70° para 90°. Assim

sendo, a distancia maxima de lançamento dos torpedos inglezes

fica automaticamente reduzida para cerca de 5.100 metros.

A' nova tentativa feita por Cradock, ás 19,36 horas, para

se approximar do inimigo, Von Spee responde augmentando a

velocidade de- sua força para 17 nós, e guinando seguidamente

afim de contornal-o pelo Sul. Desta fôrma se desvanece a

ultima esperança que acalentára o bravo almirante inglez.

Moral — O factor moral, que não pôde ser esquecido no

estudo de qualquer acção, não exerceu nenhuma influencia

especial no decorrer da peleja, porquanto ambos os conten-

dores se apresentaram em igualdade de condições, possuídos do

mais alevantado moral.

Conclusão — Do ligeiro estudo que acabamos de fazer

pensamos ter feito resaltar que se a victoria decisiva alcançada

pela força naval de Von Spee foi* em parte, consequencia da

superioridade do material de que dispuha, tripulado por um
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pessoal cujo gráo de treinamento era o mais perfeito, por outro

lado ella resultou, inegavelmente, da maestria com que o illustre

almirante allemão soube explorar as vantagens tacticas decor-

rentes de um acertado aproveitamento das circumstancias

locaes.

João Francisco de Azevedo Milanez

Capitão de Fragata



A VIAGEM OE Ui CRUZADOR HESP1HOL

A recente viagem do novo cruzador "Princepe Alfonso",
de Barcelona a Nápoles, conduzindo a seu bordo o rei Affonso
XIII, deu ensejo a diversos conimentarios e aos leigos causou
certa surpreza em Hespanha. Achando-me nesse paiz. durante
essa época, li um artigo intitulado "Un alto ejemplo de pra-
dência y de economia" referente a questão e cujo resumo é
mais ou menos o que se segue:

"Podemos asseverar que o formoso cruzador-scout da
Armada hespanhola que acaba de visitar Barcelona nada tem
a invejar dos melhores navios do seu typo das marinhas
estrangeiras, muito especialmente quanto á velocidade.

O "Príncipe Alfonso", que attingio a marcha de 34'.70
(milhas marítimas) por hora na milha medida, durante as
experiências, podia vencer as 550 milhas que separam aquelles
(iois portos com uma velocidade de 30' por hora o que quer
dizer que tendo zcirpado de Barcelona ás 4h, 30m. da tarde de
1" de Novembro podia estar fundeado ás 11 hs., da manhã do
dia seguinte ein Nápoles. Note-se que não seria impossível
melhorar esse resultado abreviando-o de algumas dezenas de
minutos.

Teria sido uma viagem forçada de dezoito horas e alguns
minutos, porém perfeitamente exequivel para este navio com
mar tranquillo e tempo claro, tendo o casco limpo, as machinas
ajustadas cuidadosamente, e com petróleo de optima quali-
dade a bordo.

Admittidas circumstancias muito especiaes ele tempo, por-
que convém notar que inmimeras vezes, por muito marinheira
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que seja uma embarcação, o tempo não lhe favorece navegar
a trinta milhas, o único incoveniente (muito serio principal-
mente durante a noite nesta viagem de tanta responsabilidade),
cjue havia de surgir era o de que os navios com essas velo-
cidades marcham sempre envoltos em uma espessa cortina.
Não ha commandante que afronte, sem razões imperiosas, os
perigete que isto accarreta especialmente naqualla zona tão
freqüentada do Mediterrâneo, embora dezenas de olhos sondem
freqüentemente o horizonte na inquietante obscuridade da noite
e numerosas e babeis mãos estejam promptas á qualquer mano-
bra. Muito fácil era ao "Príncipe Alfonso" ir a 25 milhas por
hora — com esta velocidade viaja normalmente o rei dos trans-
atlânticos o "Mauretania" — e assim antes das três horas da
tarde do dia 2 já estaria' elle em águas napolitanas; mas como
não con vinha chegar ao porto de destino antes da manhã do
dia 3, adoptou-se um regimen dc velocidade econômica eme para
esse cruzador regula umas 15 milhas.

Com essa providencia conseguem-se múltiplas vantagens:

primeiro, a maior segurança na navegação; depois uma conside-
ravel economia de. combustível e melhor funceionamento das
machinas, dando-se ao mesmo tempo um salutar exemplo de

prudência.
O "Pricipe Alfonso", que estamos certos ha de agradar

muito aos technicos italianos é um navio de excellentcs condi-

ções de governo e manobra. Foi tão bem traçado que única-
mente com 120 rotações e 3.000 cavallos nos eixos marcha já
a 12,5 por hora a despeito de suas 7.976 toneladas de desloca-
mento. Com 140 rotações e 4.500 cavallos sua velocidade attin-

ge a 15 milhas sendo então o consumo de petróleo de 4.180 kilos

por hora. As 25 milhas obtem-n'as com um quarto da potência
total de suas turbinas Parsons, ou seja com 21.000 cavallos a
240 rotações, subindo já o consumo do combustível liquido a
12.000 kilos por hora e para chegar á velocidade de 30 milhas

(55k,56) exige mais da metade da potência, isto é, 48.000 ca-
vallos e 295 rotações, com um consumo de 27.000 kilos. A'
velocidade máxima, ou sejam 34 milhas, elle só attinge com
cifras phantasticas e que são 84.000 cavallos. 355 rotações c
um consumo de 49.500 kilogrammos de petróleo por hora, para
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abastecer as fornalhas de suas oito grandes caldeiras Yarrow,

de tubos delgados."

Convém aqui observar que estas supremas velocidades

navio algum de guerra, seja cruzador ou contra-torpedeiro, pôde

manter senão por poucas horas. Os mais velozes transatlan-

ticos ficam longe de attingil-as e deixando de parte phantasias

e reclames, não existe hoje indicio algum positivo que garanta

logral-as em futuro proximo.

Reflicta agora o leitor e avalie que cada tonelada de petro-

leo, para caldeiras, custa nos portos hespanhóes umas quatro

libras esterlinas (ou 115 pesetas) e a^im verá como se tornam

caríssimas essas grandes velocidades. Ninguém supponha, por-

tanto, que o elegante e rápido cruzador hespanhol 
"Príncipe

Alfonso", que os barcelonenses puderam contemplar e visitar

durante muitos dias, não possa satisfazer aos mais exigentes

apaixonados da velocidade, é preciso, porém, recordar que os

navios de guerra possuem esta característica para fins muito

diversos dos 
"motor-boats' 

dos clubs de regatas.

Só em caso de estricta necessidade os navios empregam

uma marcha accelerada: em tempo de guerra, em imanobras, ou

para accudir a um pedido de soccorro.

São portanto infundadas as recentes criticas feitas ás altas

qualidades de tão formoso cruzador. Não convinha correr

nem havia outros motivos para isso. Além de tornar-se um

luxo muito caro, o navio não ia certamente á caça de um cor-

sario, nem descobrir urna frota inimiga. Finalmente a sua

missão foi cumprida com prudência, segurança e economia.

Barcelona — Novembro de 1927.

OsWALDO STORINO

Capitão-Tenente



O CARVÃO NACIONAL

Modernos processos de utilisação -- sua influencia no

poder naval e na navegação commercial (*)

O problema dos combustíveis tem sido sempre lima preoc-

cupação predominante dos governos e dos homens de trabalho.

Isto decorre sob um aspecto generico de que a vida material é

constituída por uma série de phenomenos e detalhes que são em

si mesmos successivas transformações de energia, ou imais cias-

sicamente: uma sequencia de deformações da matéria energetica,

havendo para cada caso a necessidade de certa quantidade de

matéria energetica para manipular um certo numero de trans-

formações que lhe concretisarão um determinado cyclo. Ora, o

carvão mineral é um estado de matéria energetica que, de longa

data, se presta com determinado rendimento a essas trans-

formações.

A' proporção que as populações crescem, que as necessida-

des augmentam e variam, a busca desta fôrma de matéria ener-

getica mais capaz de pôr em liberdade o carbono e os hydro-

carburetos permittindo a geração de certo numero de calorias,

torna-se mais intensa.

Si é extremamente interessante possuir-se um combustível

capaz de fornecer 10.500 calorias por kilo, como o petroleo, con-

stituindo por assim dizer o termo superior da classe dos combus-

tiveis industriaes, não se despreza um linhito, que é apenas capaz

de fornecer 2.500 calorias por kilo.

(*) Conferência realizada na Escola Naval de Guerra.
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Ahi está o exemplo brilhante da Allemanha, que minera

annualmente 160 milhões de toneladas de linhitos de cerca de

2.500 a 3.000 calorias por kilo. Não ha mais o descaso pelos

chamados combustíveis pobres, pois elles serão apenas menos

ricos em relação aos seus similares, menos providos de carbono

íixo mas, entretanto, cheios de valor pela escala de utilidades que

podem offerecer, em vista dos processos modernos do seu trata-

mento e da sua combustão.

O phenomeno da combustão hoje não é mais o problema

empirico de outr'ora. A regragem de ar, da temperatura, a per-

centagem de anhydrido carbonico (CO2) nos gazes de com-

bustão, etc., são elementos que se medem numa camara de com-

bustão com o mesmo carinho e a rpesma necessidade technica

com que é preciso conhecer a pressão piesometrica em uma rêde

de distribuição de agua ou a voltagem e amperagem em uma rêde

de distribuição electrica.

O problema propriamente geologico do carvão no Brasil, já

tem sido objecto de estudos e exposições pormenorisadas sobre

as suas condições de formação, profundidade 
das camadas, incli-

nações, possança, etc., feitos por patrícios de renome, como

Gonzaga de Campos, Euzebio de Oliveira e Arrojado Lisboa, e

ainda mais, foi objecto de estudo completo, exhaustívo, realizado

pelo geologo de fama mundial, Sr. White, pesquizando as bacias

carboniferas dos Estados de Paraná, Santa Catharina e Rio

Grande do Sul.

Sem entrar, pois, em maiores detalhes nesta parte geologica,

que o objectivo desta conferencia não comporta, o que vos posso

informar com segurança, como resultado desses estudos a que

venho de me referir, é que o Brasil possúe uma rica bacia de

carvões bituminosos que se estende desde o Estado de S. Paulo,

em Itapetininga, através o Paraná, Santa Catharina indo ao Rio

Grande do Sul, até os afloramentos de Rio Negro e Candiota,

com soluções de continuidade que, pelos reconhecimentos e son-

dagens effectuados, estimava o saudoso geologo Gonzaga de

Campos em dois bilhões de toneladas de carvão.

O nosso combustível é o que podemos classificar um carvão

bituminoso, tendo em consideração a percentagem de suas mate-
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rias voláteis, e si tomarmos muitas analyses de diversas sonda-

gens em regiões differentes, do carvão rio-grandense, podemos

consideral-o como se expressando com as seguintes figuras espe-

cificas médias:

Nas ricas bacias de Paraná e Santa Catharina, observa-se

que a humidade desce mesmo até 2 a 3 % e que o poder calorifico

sóbe até 6.200 calorias por kilo.

Os progressos da technica industrial na utilisação dos car-

vpes, mostram que a alimentação das caldeiras pelas mãos do

homem tende a desapparecer. Hoje as caldeiras que consomem

carvão o utilisam de preferencia pela combustão em grelhas, sys-

tema esteira movei, ou então pela pulverisação.

Com relação, entretanto, aos carvões bituminosos a que

nos estamos referindo, um dia novo se faz com a pratica da

distillação a baixa temperatura, pela producção do semi-coke e

obtenção dos subproductos, ou ainda pela distillação em gazo-

genos e combustão dos gazes em motores.

Assim, pois, a technica moderna está hoje apparelhada para

obter a combustão nas melhores condições de efficiencia de linhi-

tos de 2.500 a 3.000 calorias e carvões schistosos de 3.000 a

5.000 calorias.

O Brasil, possuindo, como dissemos anteriormente, uma

extensa bacia com dois bilhões de toneladas de carvões bitumi-

nosos com as características a que acima nos referimos, tem, por

consequencia, no apparelhamento moderno, o meio efficiente de

obter um muito satisfactorio rendimento economico dos carvões

que possúe. De facto, si se tratar de installações em terra de

qualquer grandeza, seja a simples caldeira que alimenta o motor

de pequena industria, de 50 H. P., seja a grande usina geradora

de energia electrica, capaz de produzir milhões de kilowatts, o

Carbono fixo ..

Matérias voláteis

Humidade ... .

Cinzas

Poder calorifico

45 %

22 %

10 %

23 %

5.800 calorias
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methodo technico da pulverisação pôde determinar com a com-

bustão de 1 kilo de carvão nacional, a producção em media de

5k,5 de vapor.

Por sua vez, o aperfeiçoamento da construcção das turbinas,

o emprego das altas pressões, etc., também collaboram na solução

do problema, pois si bem que até bem pouco se utilisava a pres-

são de 8 a 12 kilos nas caldeiras, hoje emprega-se correntemente

de 20 a 30 kilos e lia experiencias de caldeiras trabalhando na

Allemanha e na Suissa ha cerca de um anno, para estudos, com

uma pressão de 100 kilos.

Desta forma, com a turbina aperfeiçoada, provida da con-

densação, com o alto gráo de vácuo, superaquecimento do vapor

e com as altas pressões, é usual obter-se a geração de um kilo-

watt-hora com o consumo de 4k,75 de vapor, dependendo da

potência da turbina e da pressão ainda-um maior rendimento.

Conclúe-se que uma usina central, trabalhando com carvão

nacional de inferior qualidade, sem nenhuma escolha ou limpeza

que, pelo methodo da combustão pulverisado, produz de 5 a 5k,5

de vapor, gera, consequentemente, um kilowatt-hora com um kilo

deste combustível.

Para que tenhaes uma idéa de uma destas caldeiras con-

struidas e projectadas para queimar carvão pulverisado, vou vos

exhibir algumas plantas. No estrangeiro, eu vos poderia citar

centenas de installações nos Estados Unidos e installações novas

que se constróem na Europa, e, agora mesmo a formidável usina

de Klingenberg, de capacidade de 300.000 kilovvatts cada uma

e com uma apparelhagem de pulverisação de carvão com capaci-

dade horaria de 75 toneladas de carvão. Este é um exemplo

estrangeiro, mas podemos vos offerecer um exemplo indigena.

Nós temos nas Minas de São Jeronymo, no Municipio de São

Jeronymo, 
Estado do Rio Grande do Sul, caldeiras Babcock com

potência de 600 cavallos, trabalhando com carvão nacional pul-

verisado e com pulverisadores typo 
"Atritor". 

O carvão que

empregamos é o que se pôde chamar a 
"varredura" 

da Mina,

tem 50 
°/o de cinzas, é tudo quanto ha de mais baixo em com-

bustiveis, e conseguimos produzir correntemente 4k,00 a 4k,25

de vapor por kilo de carvão e alimentamos a central das Minas,

cuja planta vos apresentamos e que é composta de dois turbo-
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geradores de 750 K. V. A. cada um e que distribuem a energia

sob a fôrma de corrente alternativa triphasica, 2.200 volts,

60 cyclos, para os variados serviços de mineração do sub-solo

e de força e luz na superfície. Melhor ainda do que isto, pode-

mos vos offerecer ainda não em funccionamento, porque está

em plena construcção, o exemplo da grande usina thermo-ele-

ctrica de 20.000 kilowatts na cidade de Porto Alegre, que está

sendo construida debaixo da nossa direcção, para quatro turbi-

nas de 5.000 kilowatts cada uma e onde estamos montando

para o primeiro grupo de duas turbinas de 5.000 kilowatts,

cinco caldeiras Sulzer de 320 metros quadrados de superfície de

aquecimento, com economisadores, superaquecedores para tra-

balhar com a pressão de 22 kilos, vapor superaquecido a 350° C.

e para ser alimentadas com carvão de São Jeronymo, miúdo,

que resulta da peneiração que fazemos na Mina e que deverá

ter 35 °/o de cinzas e 4.500 calorias. Conforme as experiencias

preliminarmente feitas, devemos obter um kilowatt com um kilo

de carvão. Apresentamo-vos uma planta com o córte da caldeira,

afim de que possaes apreciar as condições de construcção da

camara de combustão e a disposição dos diversos apparelhos.

Não entraremos mais em detalhes sobre o aproveitamento

do carvão para o caso das centraes em terra, para poder lançar,

embora sob uma fôrma resumida, mas clara, o problema que

mais deve interessar a esta conferencia, que é a fôrma de apro-

veitarmos o carvão nacional para a nossa Marinha de Guerra e

para a nossa Marinha Mercante.

Eu considero este o maior, o mais sério e o mais importante

serviço que o carvão nacional pôde prestar immediatamente ao

Brasil e reciprocamente o que a Marinha Mercante e a Marinha

de Guerra mais especialmente pódem prestar ao carvão nacional,

permittindo o desenvolvimento da sua exploração pelo augmento

de seus mercados de consumo.

Todos sabemos que logo que ha uma perturbação, mesmo

de ordem economica ou ainda peor, uma perturbação da paz, os

paizes que possuem combustíveis determinam, primeiramente,

por prudência, a sua restricção, fiscalisam as suas sahidas, e, em

ultimo caso, eliminam as vendas para o estrangeiro. Além disso,

quando não por simples medida de prudência e de defesa eco-
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nomica, são mesmo obrigados a não supprir de combustíveis
outros paizes ou paizes belligerantes, em virtude de um acto de
neutralidade e de um preceito de Direito Internacional.

Sendo assim, parece-me justificada a affirmação que fiz de

que o problema do combustível para as Marinhas de Guerra e
Mercante é o de maior relevância, é o que se realça sobre todos
os outros problemas.

E' inútil possuir uma frota de transportes ou uma frota para
defender esta outra, que não se possa mover ou que dependa de
combustíveis que têm que ser recebidos do estrangeiro por via
marítima, que pôde estar barrada ou por circumstancias de

guerra ou simplesmente pela circumstancia de ser o combustível
considerado contrabando de guerra.

Pois bem, senhores, a obtenção de um combustível nacional,

para ser utilisado immediatamente nas caldeiras dos navios da
nossa Marinha de Guerra e na frota mercante do Brasil, prepa-
rado com o aproveitamento da matéria prima nacional, que são
os nossos carvões bituminosos de 5.000 calorias, é uma problema
technicamente resolvido já em grande escala e com successo
industrial e econômico perfeito.

Este problema se expressa pela realisação da distillação em
baixa temperatura dos carvões bituminosos, obtenção por esta
distillação de alcatrões primários de determinada percentagem
ele breu; fraccionamento e lavagem do semi-coke assim obtido e
sua briquettagem com o breu cpie se obteve com a distillação em
baixa temperatura.

Esta briquette assim fabricada, conforme as experiências e
os estudos que mandámos fazer sobre a distillação a baixa tem-

peratura do nosso carvão na Allemanha, e os estudos feitos aqui
entre nós, nos mostra a segurança de obtermos uma briquette de
semi-coke com 7.500 calorias por kilo e com 10 % a 12 % de
cinzas, sendo que esta percentagem de cinzas pôde ser baixada
até 8 %, desde que se tenha em vista não obter uma briquette
dentro dos limites econômicos de um combustivel industrial e
sim uma briquette em que embora de mais alto custo tenha um
objectivo superior. Seria o caso das briquettes fabricadas espe-
cialmente para a Marinha de Guerra, porque poderíamos forçar
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a operação da lavagem com maiores perdas, de sorte a realizar

um combustível de 7.800 calorias, com 6 % de cinzas.

Os processos de distillação em baixa temperatura, os metho-

dos e os apparelhos construidos, attingem a um numero já

elevado de dispositivos e patentes. Ha cerca de 15 constructores

differentes que têm creado apparelhos que, depois de estudados,

servem de modelo para usinas de caracter industrial. Natural-

mente, cada um desses arranjos têm em vista certa qualidade

de combustivel em relação á zona em que vae ser installado,

mas todos mais ou menos são construidos dentro dos mesmos

princípios. Os mais modernos são aquelles que tratam o com-

bustivel pulverisando-o primeiramente e operando a distillação

em fornos verticaes.

Dentre estes citarei duas installações de grande capacidade,

em pleno funccionamento, uma desde 1925 e a outra desde

1926. A primeira destas installações é a que foi erigida em Lak-

side Station da Milhvaukee Electric Raihvay Co. do systema

Mc.Ewen Runge com carvão pulverisado para as caldeiras desta

importante usina, que é da capacidade de 250.000 kilowatts. O

conjuncto da installação, conforme mostra o scliema, consiste

primeiramente na pulverisação do carvão com certo gráo de

finura; em seguida a sua passagem pela torre vertical, dando-se

a distillação e obtendo-se como producto solido o semi-coke e

sub-productos immediatos os alcatrões primários, capazes de, por

sua vez, darem uma serie de sub-productos secundários, dos

quaes destacaremos como mais interessantes o benzol, o breu,

o oleo tvpo Diesel e a agua ammoniacal. Esta installação que

opera com pleno êxito, tem a capacidade de 200 toneladas por

dia e segundo o memorial publicado pela Internacional Combus-

tion Co. de Londres, a operação se faz não só nas condições

technicas as mais perfeitas como, não obstante as reservas indus-

triaes, pôde calcular um lucro liquido de $2,50 realizado por

tonelada de carvão tratado, em vista dos valiosos sub-productos

obtidos.

Outra importante installação, cujo processo é mais ou menos

semelhante, é capaz de tratar carvão de mais baixa classe, pois

está trabalhando com linhito de 2.300 a 2.800 calorias por kilo
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que permittissem um estudo detalhado dos valiosos productos

que um alcatrão primário pôde fornecer, mas também, ao mesmo

tempo, queimar immediatamente o semi-coke obtido em grelhas

moveis, gerando, assim, o vapor necessário para alimentar uma

parte dos turbo-geradores da usina electrica que serve as Minas.

Eis ahi a planta da installação em pleno funccionamentó ha

cerca de um anno.

Entretanto o problema da distillação a baixa temperatura

nos tem interessado sempre a tal ponto que mandámos fazer

estudos detalhados pelo professor Muenzinger, da secção ther-

mo-technica da A. E. G., para o que foram enviadas em tempo

trinta toneladas do carvão de São Jeronymo. 
Ensaios e pesqui-

zas as mais interessantes sobre a combustão immediata, a dis-

tillação a baixa temperatura, a lavagem e a classificação do

carvão e a composição chimica foram feitos com todo o rigor

da technica moderna e com os excellentes elementos de medida

de que dispõe o departamento thermo-chimico, encarregado

destes trabalhos.

Destacaremos para aqui somente o que nos interessa, que

são os ensaios relativos á distillação em baixa temperatura e a

lavagem do carvão, mostrando a reducção do teôr em cinzas.

Os estudos feitos para verificar o tratamento do carvão em

retortas apropriadas para distillação a baixa temperatura deram

o seguinte resultado:

Uma tonelada de carvão de São Jeronymo produziu: 720

kilos de semi-coke; 61 kilos de alcatrão livre de poeira e agua;

48 metros cúbicos de gaz, cujo valor calorifico mínimo era de

5.300 calorias. Do alcatrão obtido, 6,6 °Jo alcança o gráo de

ebulição áquem de 200° C., de fôrma que sempre se obtém cerca

de 4,03 kilos de benzol por condensação e 1,05 de benzol dos

gazes. 
Assim, pois, elevando-se a temperatura até 200° C.,

teremos um total de 5,8 kilos de benzol por tonelada. Além

disto, foram obtidos 23,2 kilos de oleo para motor por tonelada

de carvão de São Jeronymo.

Accrescenta o professor Muenzinger no seu relatorio que

o semi-coke produzido presta-se perfeitamente para a briquet-
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tagem com cerca de 4 % do breu a ser retirado dos próprios
alcatrões primários.

Com relação á lavagem do nosso carvão, são muito instru-
ctivas as experiências feitas pelo Sr. Muenzinger e o diagramma
estabelecido, partindo de um carvão de 35 °/o de cinzas, obteve,
moendo para obter a granulação de 50 a 80 m/m e lavando,
reduzir a cinza a 25 % ; de 20 a 30 m/m a 20 %; de 0 a 10 m/m
a 8 % de cinzas.

Do eme venho expondo em largas linhas, referindo-me aos
estudos technicos no aspecto geológico, no aspecto da mineração,
do transporte e elo beneficiamento dos carvões nacionaes, tudo
nos permitte estabelecer as seguintes conclusões, capazes de
indicar directivas ao Estado e aos industriaes que queiram colla-
borar neste grande problema de real interesse nacional:

a) possuímos ricas jazidas de carvões bituminosos, expio-
raveis e ele grande possança, avaliadas em dois bilhões de
toneladas.

b) temos actualmente minerações installadas, trabalhando
com regular efficiencia, podendo produzir cerca de 400.000 tone-
ladas por anno. Não podemos affirmar com segurança qual o
desenvolvimento que possam ter as valiosas jazidas de Santa
Catharina e outras do Rio Grande do Sul, mas podemos informar
com exactidão eme as minas de São Jeronymo produziram no
anno transacto, transportaram e entregaram ao consumo cerca
de 230.000 toneladas de carvão, trabalhando com os velhos
poços ns. 1 e 2 e que tem o seu novo poço n. 4 completamente
concluido e em reserva, com a capacidade de producção minima
de 350.000 toneladas por anno e abrangendo um raio de expio-
ração de dois milhões de toneladas.

c) eme o uso em larga escala dos carvões nacionaes para
as caldeiras fixas de pequenas ou grandes installações, sob a
fôrma pulverisada, garante um rendimento thermico egual ao
de um carvão typo Cardiff ou Pocahontas;

d) que os carvões nacionaes distillados em baixa tempe-
ratura, produzindo o semi-coke e valiosos sub-produetos têm
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entre estes sub-productos dignos do maior apreço, 6 kilos de

benzol por tonelada, matéria prima não só cobiçada pelos moto-

res de explosão, como de alto valor na industria da guerra, para

o fabrico de explosivos. E que o semi-coke assim obtido, lavado

e reduzida a sua percentagem de cinzas a 8 % briquettado com

o breu retirado dos alcatrões de distillação, fornece uma briquette

com cerca de 7.600 calorias, capaz de ser utilisado na Marinha

de Guerra e na Navegação com rendimento technico egual ao

de um carvão americano ou typo Cardiff do mesmo numero de

calorias.

Os Governos quando têm assegurado a ordem, a justiça

e a instrucção, que são as tres columnas mestras sobre as quaes

repousa a cupola da civilisação, pódem e devem cuidar de enca-

minhar as correntes que impulsionam a riqueza do paiz e sua

liberdade economica. No Brasil este problema está visceral-

mente ligado á mineração do carvão e á cultura do trigo e para

ambos temos todas as condições de realização e successo; basta

directiva e persistência.

Agradeço a SS. EEx. o Sr. Almirante Director, aos Srs. Al-

mirantes e aos Srs. Officiaes e engenheiros a bondade com que

me ouviram.

Rio, 3 dc Outubro de 1927.

Mario de Andrade Ramos



D Pesco no Estado de si Paulo

São Paulo, o grande estado da federação brasileira, na van-

guarda do seu progresso e desenvolvimento, poderoso e rico pelas

suas variadas industrias fabris e prodigiosa producção agrícola,

entrou agora em um novo e extenso campo de actividade, inter-

essando-se com decidido empenho pela organização normal e

regular dos serviços de pesca nos mares do litoral paulista e nas

grandes artérias fluviaes que recortam o seu vasto territorio.

Neste louvável emprehendimento o governo do Estado teve

a feliz iniciativa de appellar para a reconhecida competencia do

Capitão de Corveta Armando Pinna, a quem outorgou os pode-

res necessários para a realização pratica e efficaz do problema

em evidencia.

A respeito de tão honrosa incumbência o Commandante

Pinna, antes de partir para São Paulo, publicou interessantes

notas que com satisfação reproduzimos:

"Convidado 
pelo governo de São Paulo para alli organizar

os serviços de pesca, acceitei com orgulho essa nova incumbência.

Esse convite constitue para mim a maior honra a que jamais

poderia aspirar.

Trabalhar em São Paulo é para mim tão especial distincção

que não sei mesmo como me desempenharei do cargo.

Esta tão alta responsabilidade só não me atemorizou por-

que ninguém tem o direito de recusar serviços á sua Patria, ainda

que delles resulte o compromisso da saúde ou mesmo da pro-

pria vida.
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Espero, com o auxilio dos paulistas, fazer alguma cousa

naquelle glorioso Estado.

O problema da pesca, como sabemos, é economico, e, para

solucional-o, duas cousas são necessarias: intensificação das

pescarias e industrialização dos seus productos em alta escala.

Cem mil contos de peixe e productos aquaticos vergonhosa-

mente importa, por anno, o Brasil, apezar de possuir mares e

rios dos mais piscosos do mundo.

Além de tudo isso, hoje, no mundo, multiplicam-se os peixes

com mais facilidade que qualquer outro animal.

Nenhum exemplo melhor para ser aqui citado, conheço, do

([ue a America do Norte.

Naquelle paiz, o Bttrcau of Fislicris, pelas suas estatísticas,

nos dá noticia de que, em 1926, aquella nação cultivou e vendeu

53.496.775 dollars, no valor approximado de 430.000 contos da

nossa moeda. Desse total, 6.021.602 dollars foram de ostras

cultivadas, 1.249.497 de caranguejos, 1.050.572, de conchas

para. botões, e 802.673, de pelles de jacaré.

O rio Mississipi e seus tributários concorreram com

4.503.521 dollars e os grandes lagos com 6.799.633.

A Republica Argentina, que conta com esplendido serviço

de pesca, pelo seu boletim n. 625, de 18 de Junho de 1926, nos

informa que, em 1925, as suas pescarias 
subiram a 24.972.285

kilos de peixe, sendo 6.343.943, de aguas doces e 18.628.342

de aguas salgadas.

Sobre aguas doces mantém aquelle paiz importante serviço,

orientado por adiantada organização scientifica e pelo qual sabe-

mos que os 6.343.943 kilos de peixe foram assim capturados:

rio Uruguay, 40.000; rio Paraná, 1.098.090; rio da Prata,

2.402.4Í5, e lagoas interiores, 2.803.438.

Das suas 47 lagoas hoje em exploração, a Guamini é a

mais importante, pois forneceu 961.000 kilos.

Tudo isto está a berrar nos nossos ouvidos.

Somos um povo intelligente e contamos grandes recursos,

porém o mal está na ausência absoluta de conhecimentos relativos

á pesca, 
cousa que só ensino apropriado poderá remover.

Eis porque S. Ex. o Presidente Júlio Prestes, do Estado

de S. Paulo, e seu digno secretario da Agricultura, Dr. ter-

nando Costa, com exacto conhecimento de causa, e tocados por

sadio patriotismo, 
se dispuzeram a focalizar o problema.
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O governo de São Paulo aborda, assim, esse problema
econômico de alta valia, resolvendo, com espirito pratico e repu-
blicano, a sorte de cerca de um milhão de brasileiros, pescadores
e suas famílias, espalhados pela costa e margens dos nossos rios.

Desta fôrma atacar-se-á a escola profissional de pesca em
Santos e uma estação biológica em ponto mais indicado do terri-
torio paulista.

Na primeira formar-se-ão os entendidos em pesca; os mes-
tres, cpie, á semelhança elos mestres de cultura, irão levar, pelo
Brasil inteiro, esses valiosos conhecimentos da pesca moderna.

Na estação biológica estudar-se-ão todos os nossos peixes,
seus habitat, as possibilidades de novas aclimatações e de inten-
siva exploração commercial, desenvolvendo-se para isso a criação
em larga escala.

Para tudo isso preciso se faz a installação da escola com
a respectiva apparelhagem moderna; um barco para pesca e pes-
quisas necessárias; um aquário publico, tancpies de criação de
peixe, laboratórios, frigorificos, etc.

Parallelamente, abordar-se-á também o problema do trans-
porte e abastecimento do pescado fresco pelos processos moder-
nos, em todo o território elo Estado.

A industrialização dos productos da pesca será cuidadosa-
mente attendida, estimulando-se as grandes organizações de em-
presas de pesca.

E' minha preoccupação também estudar e atacar a cultura
das conchas perliferas, que dão muito bem na costa paulista.

Tenho minhas vistas voltadas para as dos gêneros Malea-
grinas e Pinna.

As primeiras dão as pérolas de vários matizes e as do gênero
Pinna, uma pérola rosea e abundantes fios de sedas, que servem
para tecer vários artigos de alto valor commercial.

Estas conchas denominadas Pinna contêm uma glândula
chamada byssus que elabora esses fios de seda com os quaes se
fixam no fundo elo mar.

Ellas dão muito bem nas regiões quentes e, por isso mesmo,
tudo está a indicar uma experiência desse gênero entre nós.

Como se vê, portanto, o governo de São Paulo rasga novos
horizontes á economia do paiz, facilitando a milhares de patri-
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cios trabalho e felicidade nas diversas modalidades em que fácil-

mente se desdobra a pesca.

E' o peixe fresco, enlatado, defumado, salgado, em inora,

secco ou congelado; é o oleo, a colla, a farinha (forragem), o

adubo; os objectos de arte, as madreperolas, as esponjas, as

algas, os productos medicinaes; o fabrico de rêdes e apparelhos

de pescar; é a construcção naval e o seu enorme séquito de

industrias auxiliares e correlatas, tudo contribuindo, intelligen- ,

temente, para a independencia economica da Patria".



O Corso Moderno

CRUZADOR E CRUZADORES AUXILIARES

Telegramma proveniente de Londres accusa a resolução do

Almirantado de pôr em execução immediata o programma naval

da Grã-Bretanha, correspondente a 1927, annunciado, vae para
sete mezes, porém, suspenso em consequencia da Conferencia

Naval, promovida pelo Presidente Coolidge.

Não tendo as tres grandes potências navaes, reunidas em

Genebra, chegado a um accôrdo, resolveram, especialmente os

Estados Unidos e a Inglaterra, reatar a progressão systematica

de suas construcções navaes dentro dos termos do Convênio de

W ashington, resaltando a classe 
"A" 

dos cruzadores de dez mil

toneladas, armados de canhões de 8 pollegadas e com velocidade

de 32 knots horários.

Depois das grandes guerras da Revolução e do Império, da

technologia e costumes da guerra naval, tinha, por assim dizer,

desapparecido o termo corsário e, portanto, a guerra de corso.
Depois do primeiro quartel do século passado, época em que cru-

zaram os mares os corsários francezes e inglezes em perseguição
de navios mercantes, só na guerra da Seccessão dos Estados

Unidos, os vimos surgir com o 
,'Alabama" 

e outros navios arma-

dos em corso dos confederados. As expedições audaciosas de
Surcouf e de outros, quasi tão atrevidos como elle, parecia de
vez, relegada ao passado embora posteriormente as divisões, á

moda de Willaumez e de Leissègne, tentassem reatar esse modo

de hostilizar o inimigo pelo methodo de caça aos navios mer-

cantes e aos vasos de guerra soltos.

Então, com o navio á vela, o raio de acção não tinha limites,

era o que desse o vento. O modo de construir os navios visava

dar-lhes linhas dagua esguias, apropriadas á carreira, tornando-o

aptos a ganhar, em velocidade, as unidades de guerra, poderosa-
mente armadas mas de grandes bojos e, por isso, em geral, lerdas.

o
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A originalidade desses episodios de corso residia na extensão

do theatro das operações. Comprehendia os tres oceanos: o

Pacifico, o Atlântico e o Indico, isto é, todo o globo. Ao corso

não convinha mares estreitos; requeria a immensidade, especial-

mente o Pacifico austral crivado de ilhas, outros tantos abrigos

para refugio e abastecimento. Os belligerantes agitavam-se em

pontos extremos — nas Antilhas, em Tahiti, na Terra do Fogo.

Carecemos boje dessa visão audaciosa e expansiva: o alcance

dos canhões, o telegrapho submarino e aéreo, as grandes veloci-

dades, cortaram quasi cerce aquellas atrevidas aventuras.

Esse aspecto mundial da guerra marítima parecia relegado

aos tempos idos, sem esperança de reapparecimento. Houve, no

emtanto, precipitação em enterrar esse passado. Von Bernhardi,

o grande estrategista teuto, fcl-o surgir em plena luz com a sua

arte de levar o combate na direcção dicisiva e em condições ás

mais favoraveis — "o 
movimento é a lei da estrategia".

Ora, combinação, como movimento, exigem logar, espaço.

A estrategia só pôde existir nessas condições. Tirem-nas e cila

vegeta, estiola.

Temos disso concludente exemplo na grande conflagração

de 1914. As esquadras, os navios soltos, evoluíram em zonas

exiguas, taes como o Adriático e o Mar do Norte. Não obstante

a estreiteza desses theatros ainda se encurtaram mais com os

campos de minas, os submarinos e toda a sorte de obstrucções.

paralysando, assim, mais do que a limitada geographia, a liber-

dade de acção das frotas.

Uma vez sabidos de Scapa Flow, de Wilhelmshafen, de

Pola ou de Corfu, no campo de acção que tinham ante si, os

adversados, sem ser preciso grandes esforços de imaginação e

possíveis combinações estratégicas, chegavam logo ás mãos. Fei-

tas as preliminares abstracções, a estrategia era empalmada,

surrupiada, chegando-se, de vez, ao choque tactico.

Em terra dava-se o mesmo ainda com maior restricçào. A

vasta movimentação, as simulações, os transportes, os envolvi-

mentos das acções napoleonicas, por exemplo, desappareceram.

Os bellos quadros de grandes artistas em que se vê o Corso com

o seu chapéo armado caracteristico, cavalgando fagoso corcel

branco, empunhando oculo de desdobrar, em um oiteiro, rodeado

de luzido estado maior, apreciando as peripecias de dois grandes

exercitos evoluindo em extenso campo de batalha, não serão

mais, quanto a nós, reproduzidos.

Ao front occidental, após a refrega do Marne, faltava

espaço ao movimento, tendo uma ala apoiada no Mar do Norte
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e a outra na Suissa, os combatentes enterraram-se, como
topeiras, em fundas trincheiras. Em posição de arranco, quasi
cabeça contra cabeça como caprinos em attitude hostil, assim
permaneceram por quatro longos annos, só sahiram dessa rela-
tiva immobilidade no principio e no fim das hostilidades.

Nesse longo espaço de tempo, as únicas acções possíveis na
extensa e continua frente, cifraram-se em intermináveis bom-
bardeios e, quando tinham de sahir das suas fossas, a coberto
de cortinas de projectis e tanques, era para assaltos decisivos,
penetrações brutaes e deselegantes. Arte essa de segunda
ordem, sem elasticidade, balela de envergadura, dando azo a ter
saudades da mavimentação de outr'ora, das batalhas em campo
razo, de indumentária vistosa e variegada: metaes brihantes,
estandartes desfraldados aos quatro ventos, com o estrondo de
canhões casando-se com o estridulo dos clarins e o som elas fan-
farras e, se quando em vez, as celebres cargas de cavallaria,
corno a lendária de Gravelotte, tendo á frente os Murats
espalhafatosos, com uniformes de grande gala, batendo a
poeira das bofas com flexível "badine".

Antes do completo destroço dos navios soltos e da divisão
allemã commandada pelo Almirante von Spree nas Falklands, o
espaço á marinha não faltava: era o globo inteiro e as dimensões
infinitas ele seus mares. A estratégia, agindo no seu habitat
normal, retomou forças e parecia firmar-se.

Os allemães, não os eme se achavam nos antipodas sob a
direcção de Spree, mas os que obedeciam ás ordens dos maioraes
da Marinha, e isso contra a vontade ele von Terpitz, não sou-
beram se utilizar desse immenso taboleiro em que poderiam,
sem grandes obstáculos, evoluir lançando mão de todos os re-
cursos da arte.

Pouco fizeram nesse sentido, mas esse pouco, foi brilhante:
os feitos inesquecíveis elo "Emden", a acção brilhante de Coronel
e a própria derrota, por inimigo, muito mais possante, das Mal-
vinas, comprovam a nossa asserção.

O espaço não lhes faltava, os obstáculos não existiam ao
menos quanto ao ponto de vista geographico. Não ha duvida
que, mais cedo ou mais tarde, teriam de ceder quanto a tactica
se lhes atravessasse no caminho, mas, em todo o caso, deram
edificante espectaculo de movimentação estratégica em vasto
theatro de acção.

Essa deslocaçãf) rápida, movimentada, repleta ele actos
heróicos e surprehendentes, pode ora ser effectuada por cru-
zadores rápidos, com extenso raio de acção, apoiados em bem
dispostas bases.
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De ha muito não se vê essa brilhante movimentação, isso,

desde os gloriosos tempos de Nelson e de Villeneuve, os quaes,

para chegarem ás mãos em Trafalgar, atravessaram por vezes,

o Atlântico Norte, um evitando, o outro, forçando á batalha.

O que se ha feito de então á esta parte nessa ordem de

idéas ? Nada, ou quasi nada! As guerras de Secessão e da Cri-

méa foram baldas de estrategia; a nossa, do Paraguay, desdo-

brou-se em rio, forçando fortalezas, portanto, em theatro limi-

tado. O Almirante Cervera nada explorou das suas possibili-

dades quanto ao genero de guerra que viemos tratando. Os

japonezes, confinados nos seus mares, pouco fizeram nesse

sentido. Rodjestvensky, é verdade, foi de Libau á Tsoushima,

isso, porém, não passou de longa viagem, de pontos de chegada

determinados, sem périplos e menos caminhar estrategico. Só

o inicio da Grande Guerra de 1914 destoou, no principio, desse

modo de proceder.

A movimentação nos oceanos peculiar a cruzadores rápidos,

de extenso raio de acção, apoiados em boas bases, aqui e alli des-

criminadas. julgam alguns profissionaes, um typo de guerra

archaico. Para esses profissionaes a guerra naval do futuro

revestirá a mesma forma da effectuada, em 1916 e 1918, em

aguas européas. Não ha, no nosso fraco entender, nada mais

perigoso, em assumptos bellicos, que o apego a determinado

modo de hostilidades, mantendo-se a crença de que os outros

nos imitarão.

Em terra, a prova em contrario tivemol-a nessa mesma

grande guerra, de que não nos devemos apegar ao exclusivismo

de acção; tal exclusivismo mostrou grandes inconvenientes. Os

que se aterravam á guerra de trincheira foram afinal forçados

a se movimentar pelo gênio de Foch em boa hora collocado á

frente de todas as forças terrestres dos alliados.

Nós, da Marinha, devemos preparar a guerra naval de

accôrdo, principalmente, com as condições geographicas; deve-

mos estar promptos a tudo isso, sem idéas preconcebidas, aptos

a effectuar a estrategia de vastos horizontes. Temos um littoral

de 1.200 léguas, mais extenso do que toda a largura do Atlan-

tico sul; para defendel-o necessitamos nos movimentar, notoria-

mente, com cruzadores rápidos, seguidos, ao alto, por possantes

aviões.

A actividade estrategica traz após si diversas e interessantes

corollarios: um delles é o desenvolvimento da faculdade de ada- 
'

ptação ao espaço, o que significa a capacidade de accomodação

ás distancias, á decorações de rapida mutação, aos climas os

mais diversos, ás distinctas particularidades hydrographicas,

geographicas e meteorologicas e, sobretudo, á imperturbável

impassibilidade quando fôr mister combinar e executar operações.
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As condições da guerra de 1914, relegando a estrategia ao

segundo plano, em nada contribuiu para desenvolver nos belli-

gerantes a qualidade de adaptação ao espaço. 
"Em 

terra como

no mar, diz abalisado estrategista, navios de alto bordo ou patru-

lhas viveram em 
"sectores" 

em que se installavam, habituando-se

á vida alli decorrida. Criavam-se entre combatentes e o respe-

ctivo sector, liames instinctivos, invisíveis, intellectuaes, physicos

e moraes, resultantes da immutabilidade da paisagem".

A campanha de longo curso effectuada, no inicio da grande

guerra, pelos alliados afim de limpar os mares de corsários ini-

migos e que finalizou com o combate das Falklands, é sobremodo

interessante e altamente instructiva.

Não nos é possivel, nos limites desta Revista, estudal-a toda

de uma só vez. O nosso fito é, na medida de nossas forças, evi-

denciar as grandes vantagens dos cruzadores rápidos em manter

desassombradas de adversados as vias de communicações e os

extensos littoraes.

A chamada 
"Guerra 

dos Cruzadores" é a historia das ope-

rações navaes em mares longínquos logo após a abertura das

hostilidades. Antes de esboçarmos esse conjunto, seja-nos licito

mostrar ao leitor o inexplicável erro em que incorreram as gran-

des nações européas no referente aos mares longínquos em que,

aliás, existiam possessões importantes principalmente as da Grã-

Bretanha.

Torna-se ainda mais evidente tal despreoccupação ao com-

parar-se o contraste entre as formidáveis frotas concentradas nos

mares da Europa e as poucas unidades, quasi todas de molde

antigo, parcimoniosamente repartidas nos oceanos afastados.

Não é possivel determo-nos no exame minucioso de desen-

volvimento dos programmas navaes de todos os paizes que com-

participaram do grande conflicto pois isso tomaria proporções

de grosso volume. Basta dizer que as diversas potências euro-

péas crearam forças navaes que offereciam surprehendente espe-

ctaculo de immenso poder nas Metrópoles junto a lastimavel

fraqueza de além-mar!...

O único homem que viu claro nesse magno assumpto foi

o Almirante von Terpitz, o organizador da esquadra allemã,

cujos esforços como Ministro da Marinha, foram quasi sempre

entravados pelo Parlamento, pela inveja e, principalmente, pela

exhuberante vaidade de Guilherme II que, á autoridade quasi

dictatorial de imperante, juntava a de presumida omnisciencia.

No memorandum da lei naval de 1898, dizia von Tirpitz:

".. 
.contra o poder marítimo mais forte, a frota de batalha não

terá importancia como força naval capaz de fazer uma sorrida.

Isso significa que a frota deverá se recolher aos portos afim de
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aguardar ensejo propicio para effectuar uma sortida. Mesmo no
caso de sermos victoriosos, resultaria para nós como para o
inimigo, numerosas perdas de navios. Um inimigo mais forte e
dispondo ele fortes meios, poderá substituil-os, nós, não!" Ainda
no mesmo memorandum, adianta o previdente almirante: "...Em

conflicto contra uma potência naval claramente superior a nossa
frota de batalha, a reportarmo-nos á lei naval de 1898, seria
difficil um bloqueio no inicio da guerra, mas não se o poderia
evitar. A partir desse instante, nenhuma outra grande potência
seria como a Allemanha, mais facilmente cortada de toda a
communicação marítima digna deste nome. . . os navios mer-
cantes espalhados em todos os mares do globo e, bem assim, os
dependentes de nossos portos, estariam a mercê de inimigo
poderoso no mar. Os cruzadores adversos postados nas prin-
cipaes rotas commerciaes, no Skager-Rach, na Mancha, no
Norte da Escossia, em Gibraltar, na entrada do Canal de Suez,
no Cabo, tornariam praticamente impossivel a navegação sob o
pavilhão allemão".

Como se vê, o Almirante von Terpitz condemnava a lei
de 1898 como insufficiente ás necessidades allemãs. A muito
custo, o Reichstag cedeu, em parte, ao insistente pedido do
Ministro da Marinha, votou meios para a construcção de uni-
dades destinadas á defesa e protecção ele navios mercantes e
colônias.

Vejamos agora, quaes eram as forças allemãs além do
Canal (le Suez. A necessidade de poderosa representação no
Extremo Oriente e commodidade da base naval de Kiao-Tchéo,
levaram a Allemanha a organizar, nos mares da China, a esqua-
dra dita do "Leste-Asiático", composta, no mez de Julho
ele 1914, dos cruzadores "Scharnhorst", navio almirante, do
"Geneisenau", dos cruzadores-ligeiros "Emden", do commando
do hoje celebre von Müller, do "Leipzig", "Nürnberg" e dos
dous destroyers "S-90" e "Takur". A esses navios novos deve-se
juntar quatro antiquadas canhoneiras, das quaes, tres fluviaes, e
dous navios hydrographicos armados: "Planet" e "Komet".

A frota do Leste-Asiatico era e-ommaiidada pelo Vice-Al-
mirante Conde von Spree, tendo por chefe do Estado Maior o
Capitão de Mar e Guerra Fielitz.

Além desses navios, a Allemanha possuia: na costa oriental
da África, o cruzador protegido 

"Koengsberg" e o pequeno cru-
zador de estação "Geier". Nas possessões tentas da Oceania
existiam os velhos cruzaelores ele estação "Conelor" e "Cormo-

ran", análogos ao "Geier".

No Atlântico poucas unidades allemãs existiam: na parte
oriental estavam os cruzadores protegidos 

"Dresden", Karlsrue"
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e 
"Strassburg", 

e na costa occidental da África, as canhoneiras

"Panther" 
e 

"Eber".

Pelo que se vê, os allemães dispunham de poucos elementos

para atacar as vias commerciaes. Por parte dos alliados, porém,

havia outro perigo a temer: os grandes e rápidos transatlanticos,

transformados em cruzadores auxiliares, podiam, uma vez decla-

rada a guerra, surgir nos grandes caminhos do trafego. E' a

única solução lógica da guerra de corso. No ponto de vista

estrategico as principaes vantagens de taes navios são: a manu-

tenção da velocidade em todos os tempos, o aprovisionamento de

carvão que lhes dá considerável raio de acção, a sua distri-

buição interna que lhes permitte alojar numerosa guarnição de

presa (1).

Ao tempo suppunlia-se que os allemães, organizadores minu-

ciosos, haviam preparado um plano geral de operações; falta-

va-lhes, porém, os pontos de apoio que eram raros.

No Extremo Oriente tinham o ponto de apoio de Tsing-

Tao; no Pacifico occidental, possuíam bases diminutas de abas-

tecimento; no Atlântico, sem taes bases, poderiam, não obstante,

surgir 
"raids" 

provenientes 
da Allemanha pois, aos corsários,

o campo era vasto.

Os alliados, especialmente os inglezes, temiam surpresas,

quanto aos navios tentos refugiados em portos neutros. Pelo

que se deu, depois, esse temor era exagerado.

A Convenção de Haya (1907) impedia a transformação

de paquetes em cruzador em portos neutros, mas essa operação,

podia ser effectuada ao largo, pois era crença geral que os

grandes vapores allemães tinham, no porão, canhões e munições.

Na realidade, dos 14 transatlanticos teutos de marcha supe-

rior a 17 knots: 
"Vaterland" 

(24 knots), 
"Kaiser 

Wilhelm

(23), 
"Kaiser 

Wilhelm der Gross" (22,5), 
"George 

Washing-

ton" (19). 
"Cap 

Polonio" (18), 
"Kaiserin 

Augusta Victoria"

(18), 
"Victoria 

Louise" (18), 
"Cap 

Trafalgar (17,5), 
"Prinz

Friedrich Wilhelnr (17,5), destes, só tres, tinham armamento

no porão.

Como já fizemos ver, os allemães pouco, muito pouco, pos-

suiam no referente a pontos de apoio. Durante a guerra só se uti-

lisaram, para abastecimento, de navios mercantes destribuidos

em diversos pontos. O seu único e verdadeiro ponto de apoio,

era Tsing-Táo, na costa leste do Chantung, na China, poderosa-

(1) O leitor que desejar se aprofundar neste interessante assumpto,

aconselhamos-lhe a leitura do trabalho do Capitão-Tenente da Marinha

franceza Lesquivit — " 
Étude historique et strategique de la guerre de

course 
".
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mente organizado e fortificado, isso devido ao gênio previdente

do Almirante von Tirpitz. A esquadra do 
"Leste-Asiático"

possuia base secundaria em Rabault, angra abrigada de Port

Simpson, situado na ponta norte da Nova Pomerania (archi-

pelago Bismarck).

Vejamos, agora, quaes, ao tempo, eram as colonias alie-

mães: a Nova Guiné teuta ou Terra do Imperador Guilherme

(Kaises Wilhelm Land) (1),, situado na parte Norte da região

SE. da Nova Guiné; o archipelago Bismarck com a Nova Pome-

rania; a Nova Mecklembourg e diversas ilhas mais pequenas;

i uma parte das ilhas Salomon comprehendendo as ilhas Bou-

gainville e Buka; as Carolinas, as Caláos, as Mariannas (estas

ilhas foram cedidas pela Hespanha em Outubro de 1889), neste

archipelago existe a ilha Guané pertencente aos Estados Unidos;

a? Marshall e, finalmente, as Samôa, das quaes, as maiores, são

Savai e Opurlú.

Na falta de pontos de apoio fortificados, os allemães

tinham, nas suas possessões da Oceania, bons ancoradouros.

As communicações naquella vasla zona diziam entre si por inter-

médio das estações radiotelegraphicas installadas em Rabaul,

Angaur (Paios), Apia, Naurú (1) e em Yap. Esta ultima

estação era sobremodo importante pelo seu poste T. S. F. de

grande poder, communicando-se, de um lado, com Shangaí,

portanto, com Tsing-Táo e, por outro lado, com as possessões

hollandezas e Rabaul.

Ainda para melhor comprehensão da campanha naval dos

allemães nos antipodas, aqui assignalamos o alcance dos postes

da T. S. F. teuta, no Pacifico. Os alcances, á noite, em milhas

marítimas, eram: Tsing-Táo, 2.000 milhas; Yap, 1.900; An-

gaur, 300; Apia, 1.400; Naurúr, 1.800 (2)-

Para se deparar com outra colonia allemã tinha-se de atra-

vessar o oceano Indico e chegar á costa oriental da África,

defrontando-se alli com trecho de costa de 620 milhas: o 
"Leste

africano allemão", estendendo-se da foz do Umbor ab Cabo

Delgado. O principal porto dessa facha littoranea era Dar-es-

Saiam, com uma estação radiotelegraphica ligada por cabo sub-

marino, com Zanzibar e aos diversos portos da costa.

(1) Protectorado allemão desde 1884. O principal porto é Frede-

rico Guilherme (Frederico Wilhelm).

(1) Naurú ou ilha Pleasant, não passa verdadeiramente de uma

ilhota isolada, situada sob o Equador por 167° de long.

(2) Para melhor elucidação, consultc-se 
" 

Der Kreuzerkrieg in den

auslàndischen Gewássern". Vol. I. Carta n. 2, por F-. Raeder.
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No lado opposto do continente africano, tinham os allemães

Togoland, limitada a oeste pela Costa do Ouro (ingleza) e a

leste pelo Dahomey (francez), o Cameron, situado entre a

colonia ingleza Nigéria e o Congo francez, e o sudoeste africano

allemão. Este protectorado estava comprehendido entre Angola

(portugueza) e a Colonia do Cabo com uma interrupção for-

mada pela bahia encravada Walfish (ingleza). Eram estas as

únicas colonias germanicas no Atlântico.

Segundo annotações por nós feitas durante a grande guerra,
essas possessões constituíam para os teutos importantes centros

de informações e de communicação. Desde o principio de 1913,

os allemães inciaram a construcção de grandes postes radio-tele-

graphicos africanos destinados a ligar as suas diversas posses-
sões e estas á Metropole. Cada colonia seria dotada de um poste
de T. S. F. a grande distancia. A estação de Kamina (Togo),
situada no hinterland, a 170 kilometros ao norte de Comé, foi

terminada em princípios de 1914, destinada a se communicar

com Naneú, distante 6.400 kilometros. Kamina era a chave de

todo o systema de communicações telegraphicas allemães. No

Atlântico, ligava a Allemanha a todas as possessões da África

occidental e á America do Sul pelo cabo allemão Moravia-Per-

nambuco. Este cabo tinha as duas extremidades em paizes
neutros (1)•

Ao passo que activavam os trabalhos em Kamina os alie-

mães construíam duas outras estações de grande alcance: uma,

em Windhock, situada a 450 kilometros no interior das terras

e a 9.OCX) kilometros de Naneú, e a outra, em Tabora, a 750

kilometros de Dar-es-Salam, esta, por acabar por occasião do

rompimento de hostilidades. Windhock, capital do sudoeste afri-

cano allemão, achava-se ligada: de um lado, com Kamina e, do

outro, com Dar-es-Salam. As estações costeiras de meia poten-
cia: Leme, Duala, Swakopmund, Bahia Luderitz, completavam

o systema e serviam de intermediárias entre os navios e os pos-
tes de grandes distancias.

A Allemanha estava ligada a America do Norte por dois

cabos submarinos — Emden-Açores e Açores-New York.

Nas duas costas da America do Sul a Allemanha não pos-
suia cabos nem estações radiotelegraphicas. Os seus cruzadores

só se podiam informar por communicações clandestinas ou pelo
bel-prazer dos neutros. Este ultimo meio tinha limites impostos

pela convenção V da segunda Conferencia. da Paz (1907) e

(1) Da capital da republica da Libéria partiam os cabos allemães
Moravia-Emden (via Teneriffe) e Moravia-Duala (via Lomé). Os
allemães tinham, em Moravia, uma estação radiotelegraphica.
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pelo Convênio radiotelegraphico de Londres (1912), cujas dis-
posições applicavam á todas as estações abertas ao serviço ela
correspondência entre a terra e os navios quando navegando,
dando liberdade aos paizes neutros de fixar as condições da
admissão dos radiogrammas cm transito ou com destino a uma
estação, no mar ou em terra.

Chega agora a vez de, a largos traços, verificar quaes as
condições da guerra moderna ele corso. I_m 1914, no inicio da
Grande Guerra, o campo de acção, devido á rapidez dos cru-
zadores, excedia, quer em extensão, quer em importância, aos
das guerras dc outr'ora. Quanto aos "raids", os efícetuados,
por exemplo, pelo 

"Emden", assemelham-se aos celebres cru-
zeiros de Surcouf, do baillio de Souffren ou do Contra-Almi-
rante Pedro Bouvet; os meios de ataque, porém, e a defesa
dif feriam mesmo antes dos submarinos entrarem em acção. ( >s
cpiscxlios das guerras que de mais próximo precederam a
de 1914, nada ensinam quanto á guerra de corso com especiali-
dade depois da introducção do vapor e da telegraphia electrica.

O "Alabama" e os seus acolytos só lucraram contra velei-
ros. A guerra franco-prussiana cie 1870-71, quando ainda não
exisita marinha mercante allemã, nada houve nesse sentido; a
guerra hispano-americana e a russo-japoneza foram conflictos
mínimos comparados a conflagração de 1914.

As fragatas de antanho eram, em geral, mais rápidas do
que os veleiros mercantes, a differença porém não era grande
sendo, por isso, a miude, fácil a fuga. Com os cruzadores alie-
mães não se deu o mesmo: podiam, com facilidade, passar da
velocidade econômica ás máximas, 20 e 25 knots, afim de per-
seguir rápidos transatlânticos ou para fugir dos cruzadores
alliados, quasi todos de marcha inferior.

Para os cruzadores attentos. toda a fumaça á vista era sus-
peita c, portanto, presa provável: a boa qualidade do seu carvão
e o aquecimento methodico das suas caldeiras, não assignalavam,
por indiscreto pennacho, a sua presença.

Para ter bom carvão, tão necessário á velocidade e ao in-
cognito, era mister ter assegurado o abastecimento, problema
este o mais delicado da guerra ele corso moderna-

Outr'ora a fragata, navio essencialmente autônomo,, tendo
a bordo viveres e munições para muitos mezes, fazia cruzeiros
cuja duração tornou-se legendária. O cruzador moderno acha-se
preso ao seu ponto cie apoio por uma cadeia cujo comprimento
é fracção do raio ele acção, vedando-lhe as leis da neutralidade
abastee-er-se em portos neutros a não ser com o indispensável
combustível para ganhar o ponto mais próximo. Obrigados a
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arribar desse modo em épocas fixas e próximas, fácil é assi-

gnal-o, pelo telegrapho, ao inimigo.

Póde-se prolongar o raio de acção empregando, tanto

quanto seja possível, a velocidade economica, parando á noite ou

durante o dia quando não haja nada á vista, ou fazendo-se

rebocar por um cargueiro, etc.... por mais parcimonioso que

se seja, torna-se preciso tomar carvão de tres em tres semanas:

sendo necessaria uma reserva para fugir em occasião de aperto,

é de boa previdência attestar as carvoeiras de dez em dez dias.

De proposito mostramos quão raras eram as bases de abas-

tecimento dos allemães e as difficuldades por elles encontradas

ifos portos neutros. Este ultimo recurso tem, entre outros, o

inconveniente de revelar a presença do corsário.

Torna-se, portanto, preciso tomar carvão em alto mar, isso

com bom tempo, operação longa e difficil, hoje mais facilitada

com o combustível liquido e ainda mais fácil quando o propelli-

metito fôr devido á electricidade.

Apezar da superioridade da marcha dos cruzadores e dos

cruzadores auxiliares, a navegação a vapor favorece a defesa em

detrimento do ataque. Outr'ora os veleiros estavam sujeitos ás

circumstancias do caminho e á velocidade bem definida pelos

ventos reinantes. Hoje, os vapores gosatn de liberdade de movi-

mentos que lhes permitte, em ultimo caso, evitar a captura.

Podem sempre dar a pôpa a fumaça ou mãstreação suspeita que

descortinem no horizonte ou quando, por desvio de communica-

ções do sem fios, desconfiem da approximação do inimigo.

Desse modo, escapam em qualquer direcção e, embora com

velocidade inferior, mudam, a seu bel-prazer, de rumo, ou se

refugiam no porto mais proximo.

E'-lhes dado aproveitar as horas da noite para sahir ou

entrar nos portos, sendo-lhes também fácil afastarem-se das

grandes rotas commerciaes. Têm a faculdade de se utilisar das

aguas territoriaes neutras quando as encontrem no seu caminho.

A navegação a vapor, em fim, permitte ao comboio de navegar

em formação serrada e de se dispersar em todas as direcções,

em caso de ataque-

Cabe agora mostrar qual a situação dos alliados, quanto á

guerra de além-mar, na mesma phase da actividade dos allemães

no mesmo tbeatro. E' sobremodo interessante e instructiva essa

situação que exporemos em proximo artigo.

Augusto Vinhaes

( Continua)
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Ao assumir o encargo da radiotelegraphia do E. 
"Minas

Geraes" em Abril de 1924, tive a attenção despertada para o

íacto do manejo dos diversos apparelhos das estações, ser feito

por tradicção: o telegraphista antigo transmittia ao novo os co-

nhecimentos que havia recebido do seu antecessor. Com esse

pystema, uma serie de hábitos errados e prejudiciaes foi se

introduzindo.

Dispondo o encargo de radio de instrucções para todos

os apparelhos, escriptas, porém, em inglez, achei que faria obra

util traduzindo-as, com ligeiras alterações, para que assim sp

tornasse accessivel o estudo dos vários apparelhos, e portanto

passassem a ser empregados correcta e conscientemente.

A estação de dez kilowatts, já se achando descripta no

"Guia 
Pratico" do Capitão-Tenente De Lamare S. Paulo,

limitei-me ao tratar delia a detalhes de conhecimento necessário

somente a quem vá trabalhar com a estação.

DESCRIPÇÃO E INSTRUCÇÕES PARA O USO DO

DETECTOR AUDION S E 1071

Disposições Geraes

O apparelho está montado em uma caixa de cerejeira ou

nogueira, com 14" 1|2 de altura, 7" 3|8 de largura e 6" de

fundo.

O systema é composto das seguintes peças, todas mon-

tadas independentemente, e portanto dispensando outros ajusta-

mentos depois de fixadas ao quadro:

Supporte da valvula, a prova de choque.

Amperemetro do filamento.



1066 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA

Rheostato do filamento.
Commutador de voltagem ela placa.
Commutador Detec-Oscillação.
Condensador de grade.
Condensador ponte (telephone).
Resistência de grade.
Potenciometro.
Filtro.

SUPPORTE DA VÁLVULA

A válvula está fixada ao quadro por um systema de molas
conicas, disposto de forma a tornar mínimos os effeitos de
vibrações ou pancadas — O boccal (socket) está ligado a uma
base de micarta a cpie se fixam 3 molas conicas.

Estas molas supportam um disco annular de latão qur>
age como amortecedor — Neste disco, a igual distancia das
molas, estão dispostas — tres barretas de latão, que fixam o
systema á caixa. Entre as molas, dispõe-se algodão para
augmentar seu amortecimento sem augmentar sua massa
metallica.

AMPEREMETRO DO FILAMENTO

Pequeno instrumento especialmente traçado para este de-
tector — Os ajustamentos deste instrumento são muito rigo-
rosos.

RHEOSTATO DO FILAMENTO

O rheostato do filamento empregado neste apparelho tem
enrolamento em tambor, refrigeração pelo ar e é não—tnductivc
--- E' de fio n° 24 e tem 7 pés de comprimento, com uma
resistência de cerca ele 10 ohms. O punho do rheostato é iso-
lado; a resistência é praticamente de variação continua, ha-
vendo um contacto para cada eluas espiras.

COMMUTADOR DE POTENCIAL DA PLACA

Os commutadores de voltagem da placa e "detec-oscü-

Iação" são de typo especial — Elles têm praticamente capaci-
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dade nulla (0,000002 mfds). Os contactos e botões são de

prata; sua absorpção de energia é despresivel.

" * ' 
Y'3

CONDENSADOR DE GRADE E DE PONTE

Formados por folhas alternadas de mica e cobre, perfeita-

mente reunidas por duas placas extremas ligadas por um tra-

vessão de bronze que atravessa os furos existentes nas diversas

placas do condensador. A capacidade do condensador de grade

nos diversos contactos é proximamente a seguinte:

Contacto n° 1 — 0,000250 mfds.

" 
2 — 0,000500 

"

" 
3 — 0,000750 

"

" 
4 0,001000 

" '

"5 — Em curto.

A do condensador de ponte tem a variação seguinte:

Contacto n° 1 — 0,000500 mfds.

" 
2 — 0,001000 

"

» 
3 _ 0,001500 

"

" 
4 0,002000 

"

" 
5 — 0,002500 

"

Cada condensador é mergulhado em uma substancia iso-

lante que o torna não hygroscopico e impermeável.

RESISTENCIA DA GRADE

A resistencia da grade consiste em uma' fina lamina de

tantalo depositada nas paredes internas de um tubo de vidr«.

de cerca de 1|2" de diâmetro e 2" de comprimento. Estas

resistências são mais constantes do que quaesquer outras, -e a

menos que soffram sobrecargas, mantem-se com 600.000 ohms

por muito tempo. A resistencia não é affectada pelas variações

Jiormaes dá temperatura e pressão atmospherica, porque é feito

o vácuo no interior do tubo, sendo fechado, logo após a manu-
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fa.ctura. A resistencia da grade fica permanentemente ligada

entre a grade e. o polo positivo da bateria de filamento, para

evitar um potencial negativo na grade, o que faria parar as

oscillações.

POTENCIOMETRO

Para se ter as variações de voltagem na placa, ha no con-

ductor de 125 volts, um sector de graphite com uma resistencia

de cerca de 30.000 ohms. Um contacto de corrediça, ligado

á placa da valvula, permitte uma variação continua do poten-

ciai da placa.

NOTA —• 
Quando o commutador da placa está em

"Storage 
bat" e potenciometro fica desligado e não se pode ter

variação de potencial na placa. O fim disso é evitar que a

bateria de accumuladores ou pilhas de emergencia se descar-

regue pelo arco de graphite.

FILTRO

Para eliminar ruidos nos telephones devido a effeitos de

capacidade nos conductores e commutadores, ha uma grande

bobina de impedancia ou 
"filtro" 

ligada a cada um dos con-

ductores de alimentação. Cada uma dessas bobinas de choque

consiste em cerca de 17.000 espiras de fio n° 36 S. S. C., tendo

uma resistencia de 2.700 ohms, enroladas ambas no mesmo

núcleo de barretas de ferro doce com 1|32" de diâmetro cada

uma — O conjunto é cobqrto com fio duplo de linho e iso-

lado por uma camada de verniz isolante — Um condensador

de 1 microfarad está montado em derivação aos conductores

e outro ligado entre o polo positivo da bateria de placa c a

¦iamina movei do potenciometro.

INSTALLAÇÕES E LIGAÇÕES

Schema das ligações do Aiidion com um rcccptor SE 143,

143 A ou 1220 (Fig. 1)

a) Ligar os diversos terminaes da esquerda da caixa aos

correspondentes do receptor: para isso, empregar ou as
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Juninas que acompanhama caixa cu pequenos pedaços de aram?

de cobre flexível. :

b) Ligar o telephone aos 
"bornes 

marcados 
"Tel" 

íia

parte direita em baixo do quadro.

c) Ligar uma bateria de accumuladores Edison, com

6 volts aos terminaes marcados 
"— 

Fil Bat —".

• ' .
d) Ligar a corrente do navio (P C I) aos fèrminaes

assignalados 
" — 125 V Gen — ".

:*J*4 U -r:y, r i ¦ [¦ tfihjnjtoír

e) Ligar uma bateria de accumuladores Edison, de

60 volts ou bateria de pilhas nos bornes marcados 
" —• Storage

Bat — ".

; G O"' 
' 

! 
•' 

i 
' ¦'

f) Ligar 
"St 

bat" do Audion á terra.

Schcma^do Audion SE 1071 com receptor de ondas

longas SE 899 (Fig. 2) . ,

a) Ligar as baterias de placa e filamento como acima em

C) D). E) e F).

b) Pôr em curto circuito a bobina de reacção (Tickler)

no quadro do Audion. Ligar estes terminaes ao marcado

"Placa" 
no receptor.-

c) Ligar os bornes 
"Aud. 

Tel" no Audion aos de mesmo

jiome no receptor. .

d) Ligar 
"Telephone" 

á esquerda da caixa a 
".Tele-

phone" do receptor.

e) Ligar o borne marcado RA no Audion ao borne
"Grid 

condenser" do receptor.

f) Ligar o borne 
"Filamento" 

do receptor ao 
"Fila-

mento" do Audion.
1 O.

g) Pôr o commutador do condensador de ponte na

posição de capacidade minima, quando recebendo ondas conti-

nuas, O condensadpr ponte do Audion está ligado em paral-

Ido çcm um dos condensadores de accuplamento (back) do

receptor, de forma que toda variaçãp nelle tira 0 secundário
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de syntonia — Para receber ondas amortecidas, pôr o

condensador no seu máximo de capacidade, o que fará cessar

as oscillações no secundário.

OPERAÇÕES

Ondas amortecidas

— Accender o filamento da valvula, sem excessivo brilho.

Para as valvulas abaixo indicadas, a corrente de filamento e

potencial 
de placa devem ser:

Western Electric — Valvula C W 933 corrente fila-

íriento 1,0 a 0,5 amp; potencial de placa 25 a 60 volts.

General Electric — Valvula C G 890-0.9 a 1,05 amp; po-

tencial da placa 20 a 50 volts.

— Pôr o commutador 
"Dctec-oscillate" em 

"Detect".

— Collocar os commutadores dos condensadores de

grade e ponte no contacto 3, proximamente.

— O commutador de 
"Voltagem da placa" será posto em

-125 
V—¦Gen" si se deseja empregar a corrente do navio, em

"Storag 
Bat" se se deseja usar os accumuladores.

NOTÁ —• 
Quando o commutador estiver em 

"125 
VGen

o potenciometro está em circuito, e poder-se-á variar o poten-

ciai da placa. Quando ligado á bateria, o potenciometro está

ióra de circuito, e não se pôde variar o potencial da placa.

— Syntonisar o receptor para a onda que se está re-

-cebendovariar os condensadores de grade e ponte e o potencial

da placa (quando com a corrente 125 volts) até que o signal

attinja seu máximo de intensidade.

REGENERAÇÃO

— Pode-se amplificar as ondas amortecidas pondo o

commutador 
"Detec-oscill" 

em 
"Oscillate' 

e augmentando o

accuplamento da bobina de reacçâo ('lickler) no receptor, ate

o instante em que a valvula deve começar a oscillar.

— Para receber ondas continuas, pôr o commutador

"Detec-oscill" 
em oscillate e varia-se a reacçâo até obter ma-

xima intensidade de som.
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 Pôr sempre a bobina de reacçâ(o na posição de

accuplamento minimo, quando a chave Detec-Oscill está em

"detec" 
porque essa bobina fica então em curto, e a menos que

esteja com accuplamento muito frouxo, provocará um augmento

de resistencia com uma conseqüente diminuição de intensidade

de signaes.

— Quando usando o amplificador typo S E 1000, 1000 B,

ou 1000 C, com esta caixa, manter o commutador de voltagem

da placa em 
"Storage 

battery".

Nota — O amplificador não pôde ser usado como o Audion

alimentado pela corrente do navio,, porque os signaes parasitas

que não se ouvem com uma só valvula, são amplificados, de

tal fôrma que impedem toda recepção.

10 — Faltas de oscillações podem ser devidas a:

1.° Accuplamento de reacção invertido.

2.° Corrente de filamento insufficiente.

3.° Potencial de placa insufficiente.

4.° Condensador de grade e ponte ajustados incor-

rectamente.

5.° Valvula defeituosa.

(Continua)

Diogo Borges Fortes
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Capitão de Mar e Guerra Joaquim Rodrigues da Costa
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PANTHEON NAVAL

O CAP. DE MAR E GUERRA R. DA COSTA

VII . ,

Vamos esboçar em breves traços a gloriosa vida de um
marinheiro illustre, de um esforçado campeão dos pátrios brios,
a cuja defesa voluntariamente se votara, e com inimitável de-
dicação cahiu exangue em porfiada luta, até o ultimo arquejar
de colossal athleta vingando a aviltante affronta, que pela vez

primeira ousaram lançar sobre o navio que arvorava a sua in-
signia de commando, onde as pegadas do inimigo em numero
avultado, desenharam de modo indelével o brazão da nobreza
do heróico valor que hoje archivamos como mais uma reliquia

preciosa de nossas glorias nacionaes.

Era um homem singular, até mesmo porque a virtude, á
honra, e a consciência do dever, são singulares em um século
tão escasso dessas qualidades ascéticas, e que as considera o
supérfluo d'alma na combinação das forças da razão e do
sentimento.

Aquella physionoínia ás vezes arrogante, semelhava o
oceano quando orgulhoso por symbolisar o infinito, por guardar
em seu fundo os thesouros de Ophir e de Golconda e as mara-
vilhosas riquezas das Ondinas, graciosas habitantes dos vastos

palácios de coraes e de pérolas, se sombrêa da bruma do tem-

poral que contra elle conspira, despedaça em bramidos furi-
bundos' as legiões dos ventos, que desenfreadas se arrojam a
atacal-o, e, espumando raivoso, sobe até ás nuvens a engulir a
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inimigo que lhe foge... Outras vezes, expansiva e serena, era

a superfície lisa e tranquilla das aguas de um lago, em cujo

espelho se mirava enamorada da própria imagem a consciência,

loura vestal, que, nas horas de bonança, surgia á flôr dessa

lagoa de Agrippa para inocular-lhe ás aguas o perfume e o

matiz das flores de suas virtudes!

Aquelle tosco e rude da forma e do gesto, recordava o

rochedo elevado na solidão das aguas, impassível soffrendo o

açoute continuo do vento e das ondas, e que já escalvado pelo

iepetido vai-vem e parte ou todo engulido pelo abysmo, ainda

o seu vulto imponente amedronta o navegante. Era o Dover

americano, cuja memória ha de sempre conter o arrojo de

quantos intentarem invadir os mares do Brasil!

O balouçar do corpo, como se ainda fôra-lhe causa a des-

encontrada fluctuação, fazia ver nelle um navio animado, que

detestava o ancoradouro, e só se expandia em verdadeiro pra-

zer quando em mar largo enfunava as suas velas. Eis porque

rnal aproava á terra, já o designavam para pôr-se logo mar em

fóra, e, prestes corria, como o exilado, a regressar á pátria que

pezaroso deixára.

E o sorrir franco e sincero, e o olhar calmo e firme, e a

imperturbabilidade dessa natureza excepcional, eram o arco-iris

de amor e doçura, o symbolico phanal da alliança, inundando

çm,dilúvios de luz uma coragem fria e reflectida, cheia de zelo

e abnegação, e capaz de todos os sacrifícios e.procligíos.

" 
Joaquim Rodrigues da Costa, filho do Tenente-Coronel

'Antônio' 
Rodrigues da Costa e de D. Maria Cândida da Con-

ceição Costa, nasceu na rua da Batalha no Rio de Janeiro a 4

de Fevereiro de 1817.

Desde menino manifestou-se-lhe irresistível vocação para

a vida do mar, e apenas concluído o estudo dos preparatórios,

por espontâneo impulso correu a matricular-se na Academia

de Marinha, onde, sempre dedicado e circumspecto, conseguiu

êxito feliz aos esforços que envidara para vêr-se no meio desse

êletnertto, que constituía o sonho fagueiro, a única aspiração

de sua existenciâ.
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Era guarda-marinha, e eil-o arrojando-se ao árduo tiro-
cinio da carreira que tanto ambicionara, com a anciedade do
coração que deseja alcançar o objecto de sua idolatria e o
extasis do espirito que almeja descobrir os ignotos horizontes
da immortalidade e da gloria.

Tratava o governo imperial de supplantar a guerra civil

que avassallara quasi toda a provincia do Rio Grande do Sul,
e se propagara á 

'de Santa Catharina, assenhoreando-se de uma

parte da Laguna e de toda a cidade desse nome, fazendo delia
a base de operações, creando uma esquadrilha, cujo commando
fora conferido a Garibaldi, e guarnecendo com forças nume-
rosas de infanteria e artilheria a fortaleza que defende a barra
e o estreito canal.

Para fazer abortar o plano dos revoltosos, que assim amea-

cavam o commercio marítimo e a capital da provincia, o governo
entre outras providencias, nomeou o bravo Mariath chefe de
uma esquadrilha composta de 13 navios, o qual a 15 de No-
vembro de 1839 apresentou-se em frente á Laguna, e fez des-
tacar um vaso de guerra e quatro lanchões rasos destinados a
cortar as correntes que se suppunham já obstruindo a passa-
gem do canal. O commandante de um destes lanchões era o
nosso Guarda-Marinha Rodrigues da Costa, que foi ahi receber
o baptismo de fogo da fuzilaria e artilharia do forte e da es-

quadrilha rebelde, empenhando-se no combate com inexcedivel
bravura; e depois de forçar com os outros navios da esquadra
imperial a passagem do forte, vôa a dar caça a um palhabote
que se refugiava entre os navios rebeldes, aprisionando-o de-
baixo do fogo mais nutrido, e arrostando os mais ingentes

perigos.
Por decreto de 22 de Novembro de 1839 foi promovido ao

posto de 2o Tenente, e a 2 de Dezembro do mesmo anno a
1" Tenente graduado por distincção.

Foi promovido a 1" Tenente effectivo em 23 de Julho
de 1842.

Quando em 1851 o Brasil viu-se na necessidade de re-

pellir por meio da força as violências praticadas pelo General
oriental Oribe, açulado pelo dictador Rosas, mandando ás repu-
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blicás do Prata, cujos governos instigavam os repetidos atten-

tados contra a pessoa e fazenda de Brasileiros, um exercito

commandado pelo nosso distincto general, o então Conde de

Caxias, e uma esquadra ás ordens de Greenfel, o Io Tenente

Rodrigues da Costa fez-se estimado por sua dedicação, e me-

receu elogios por seus bons serviços e valor na celebre passa-

gem de Tonelero.

Se não eram devidamente recompensados os serviços do

nosso heróe, ao menos reconheciam-lhe o fervor com que em

todas as emergencias se empenhava no exacto cumprimento de

seus deveres; foi assim que o governo querendo de uma vez

acabar com o trafico de escravos, deliberou para isso fretar e

armar um vapor, cujo commando coube a Rodrigues da Costa,

o qual por fôrma tal se houve em tão espinhosa commissão,

que a contar dessa data nenhum contrabandista abordou mais

ás costas da provincia do Rio de Janeiro.

Em 1854 quando o governo resolveu enviar ao Paraguay

em missão especial o chefe de esquadra Pedro Ferreira á

frente de uma esquadra exigir de Carlos Antonio Lopez a fiel

execução do tratado de 20 de Dezembro de 1850, o Io Tenente

Rodrigues da Costa fez parte dessa força naval na qualidade

de immediato da fragata 
"Amazonas".

Em 1856 foi promovido ao posto de Capitão-Tenente.

Neste anno commandava elle o brigue 
"Maranhão", 

que

fazia um cruzeiro de tres mezes, quando perto da barra de

Santos supportou o maior temporal que tem havido nestas

costas. Todos os navios que navegavam entre o Rio Grande

e o Rio de Janeiro, ou foram á praia, ou ficaram muito arrui-

nados, e o commandante Rodrigues da Costa sustentou com

hábil manobra o seu brigue, e, no fim de tres dias, conseguiu

arribar á Ilha Grande sem perder a mastreação nem a artilha-

ria, justificando ainda uma vez os fóros de um marinheiro

consumado.

Em 1861 passou a commandar a corveta 
"Imperial 

Mari-

:iheiro", é fez em 1862 a viagem cie instrucção dos guardas-

marinha, percorrendo todo o littoral até o Pará; e, seguindo
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dahi para a Europa, foi muitb obsequiado na Hespanha, em

IFanger e no Porto, onde se lhe fez uma despedida digna de

menção.

Em 1865 começou a transportar no navio do seu com-

mando tropas para Santa Catharina, e nesse serviço fatigante

é aborrecido, elle achava prazer, porque lhe proporcionava

occasião de manifestar todo o seu zelo e amor pelos bravos que

iam pelejar pela honra da patria.

E as viagens continuavam com tal rapidez, que parecia ser

a 
"Imperial 

Marinheiro" movida a vapor, a^p que em uma dellas

o intrépido navegante, que, durante trinta annos de vida mari-

tima não interrompida sempre lutara victorioso com os elemen-

tos contrários, teve de pagar o seu tributo á negra fatalidade,

que persegue constantemente o homem, resvalando-se na som-'

bra para feril-o á trahição.

Depois de duradouro e desfeito temporal, tinham-se con-

cluido os cálculos da derrota na camara e na praça/ d'armas e

ambos coincidiram, e deram o navio longe da ilha Rasa mais de

70 milhas. O tempo abonançára, e a viagem ia bella puxando

no rumo de Leste para o mar; estava tudo preparado para se

fazer, como era de costume, uma linda entrada pela manhã.

Eram 11 horas da noite, quando o commandante vendo tudo na

melhor ordem desce para descançar das fadigas das noites de

vigílias em medonha procéla, e horas depois acorda para ver

o seu navio irremediavelmente despedaçar-se na praia. Foi

uma hora de triste provação para o pobre marinheiro! Sen-

tia-se humilhado em presença de tão grande desgraça, mas ainda

assim mostrou-se grandioso no meio do perigo!

Trata de salvar a todos e a tudo que pôde; de todos e de

tudo se lembra; só se não lembra de si, e quando o escaler veio

buscal-o por ultimo, e ia ficar sem o governo do cabo da re-

geira de pôpa, surge um marinheiro que adrede se escondera,

e, apenas o commandante desce, vem manobrar o cabo; e esse

marinheiro é hoje o sargento mestre Cyro Possidonio de Si-

mas, cavalleiro da ordem da Rosa.

Ha lances da vida que se não descrevem; é este um delles.

O mestre marinheiro, affeito ás ondas e a subjugal-as, vê-se de
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repente precipitado pela adversidade de cima desse banco de

commando, do qual fizera um throno, d'onde orgulhoso do seu

poder zombava dos esforços inúteis do furacão e do mar en-

raivecidos, e ria-se e muitas vezes cantava ao som horrível do

estampido dos trovões! E' uma dôr que perpassa rangendo

todas as fibras, e despedaça-lhes a força vital; é o calafrio da

morte gelando o orgulho da vida e mostrando o ephemero da

existencia; é a ferrea mão do destino obrigando o homem a

parar no meio da sua carreira, retardando-o e impedindo-o de

attingir ao seu termo, que é a felicidade e a gloria!... Mas

reparae agora no contraste: o pobre marinheiro, que, abatido

pela desgraça, se julga por ella desprestigiado, e que, depois

de salvar a todos, se vê só naquelle navio que o monstro ma-

rinho vae pouco a pouco engulindo, inveja a sorte do seu com-

mandado, á prova de amor daquelle marinheiro e de todo a
»

tripulação que carrega em braços o seu commandante, a quem

chama de páe, e prorompe em enthusiasticos vivas em applau-

sos á sua abnegação, sente um fogo divino, rugindo como um

tufão, accender-lhe todos os fócos da vida, e a alegria dos

seus marinheiros lhe diz, que o banco de commando perdido

nas ondas, será logo substituído por outro melhor.

Com effeito, em 26 de Janeiro de 1866 passou a com-

mandar a corveta encouraçada 
"Bahia"; 

e apeçar de estar este

vaso ainda desarmado, tal foi a actividade do seu commandante

que na madrugada do dia 3 de Fevereiro desse mesmo anno

partia para Corrientes, onde chegou a 3 de Março, e foi re-

unir-se á esquadra em operações contra o governo do

Paraguay.

Foram relevantes os serviços do nosso heróe nesta cam-

panha. Incansavel lidador, marinheiro perito, commandante

zeloso, e soldado valente, são predicados que não se podem

cíespresar nas circumstancias criticas em que então nos acha-

vamos; e por isso o nosso 
"Bahia" 

foi logo atirado á arena, e

no dia 25 de Março estreou os seus tiros contra as chatas de

Itapirú, e continuou ao lado do Tamandaré nessa excursão pelo

rio, que será commemorada nas épocas mais remotas; e ambos

com uma tenacidade e denodo inexcediveis deram cabo dessas

machinas de guerra, que, abrigadas em tócas, mascaradas pelo
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mato, e defendidas pelas baterias de terra, tanto mal faziam á

nossa esquadra.

Entre o forte e estes encouraçados estabelecem-se renhi-

das lutas, até que em uma dellas morre o bravo Mariz e Barros,

commandante do 
"Tamandaré", 

e com elle quasi todos os offi-

ciaes e muitos soldados e marinheiros.

No dia 28 um tiro do 
"Bahia" 

corta pelo meio uma peça

de 68 do inimigo, e mata o afamado artilheiro allemão Negri,

que dizem ser o mesmo que dirigira as duas balas á casamata

do 
"Tamandaré", 

uma das quaes déra a morte ao seu infeliz

commandante.

E' inconcebível o ardimento calmo com que o nosso heróe

dirigia a manobra e o fogo sem deixar de attender aos estragos

que soffria o seu 
"Bahia"; 

e vendo destruído tudo quanto

estava em cima da tolda, perdidos os mastros reaes, duas

amarras partidas, 5 balas na torre e 39 no casco, debruçou-se

para contar os rombos e examina-los, e não pôde deixar de

exclamar cheio de verdadeira emoção: desgraçado Bahia!...

O bom marinheiro é assim; ama o seu navio mais do que a

si proprio!

Na noite de 5 de Abril o intrépido Costa toma o commando

de uma divisão de 4 -navios, e auxilia a força dirigida pelo

tenente coronel Cabrita, que atravessa o rio, e vai occupar a

ilha fronteira a Itapiru.

Nos dias 6, 7 e 8, bombardêa vivamente o forte, e o reduz

a escombros; os Paraguayos assestam a sua artilharia por

detraz desses escombros, e são metralhados pelos fogos domi-

nantes das forças brasileiras.

Nos dias 16, 17 e 18 do mesmo mez de Abril prestou

assignalados serviços na passagem do nosso exercito ao passo

da Patria, já collocando de protecção navios transportes, já

espancando das margens as partidas inimigas, e bombardeando

o acampamento paraguayo.

E não devemos calar o desvélo que nessa occasião

Rodrigiíes da Costa dispensou ao soldado brasileiro.
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Na madrugada de 29 de Maio, indo o 
"Bahia" 

á testa da

columna, avistaram-se as estacadas de Curupaity, onde os

paraguayos afundaram ainda um navio.

Foi no mesmo dia que elles soltaram o primeiro torpedo,

e - esse corre em direcção ao 
"Bahia". 

D'ahi em diante o ini-

migo lançou mão de todos os meios imaginaveis para utilisàr

todo o effeito dessas machinas infernaes; e principalmente á

noite, o perigo era ingente, 
porque toda a vigilância pòdia ser

burlada pela extraorinaria astucia t$o ardiloso guarany. Os

. commandantes dos navios da vanguarda passaram as noites

alerta, apanharam e destruíram 27 torpedos, alguns dos quaes

arrebentaram perto dos navios, e um fez em migalhas o escaler

rondante, matando o tenente Couto e 7 praças.

Foi um lidar continuo e sem tréguas do inimigo contra

nós; todos os meios hostis foram lembrados e postos em acção.

Por sua parte o commandante Costa os neutralisava, tentou

até queimar as matas, e por mais de uma vez a sua guarnição

teve conflictos em terra com forças paraguayas.

Nos dias 1 e 2 de Setembro o nosso heróe teve de tomar

parte activa no formidável combate contra Curuzú e Curupaity.

Foi uma luta tremenda! De um lado fortes baterias masca-

radas pelo mato e dirigindo fogo nutrido e certeiro sobre a

esquadra; do outro, o canal eriçado de torpedos; mais além,

uma estacada e navios a pique obstruindo a passagem.

Mas é preciso dominar o inimigo e destruil-o, para que o

exercito ao mando do Conde de Porto Alegre possa desem-

barcar e assaltar Curuzú. Assim se fez, e a esquadra bombar-

deou todo o dia Io essa bateria, e no dia 2 foi bater Curupaity,

levando á sua frente o 
"Bahia", 

ou, o que é o mesmo, o bravo

Rodrigues da Costa.

No dia 22 de Setembro, nessa jornada infeliz, em que o

destino levou-nos ás bordas do abysmo, para vermos a traição

fazer do nosso valor o ludibrio da sua maldade, os encoura-

çados 
"Bahia, 

Lima Barros, Barroso e Tamandaré", collo-

'cados na estacada de Curupaity, começaram ás 8 horas da

manhã forte combate com as baterias inimigas, e assim se
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mantiveram até o meio dia, hora em que o 2" corpo do exer-
cito, commandado por Mitre, avançou sobre as trincheiras.

Não queremos recordar o horrível dessa luta em que o
estrondo do canhão era a gargalhada atroadora do assassino
tripudiando sobre o sangue da sua victima, e o fogo das bom-
bardas os archotes sinistros do gênio cias ruínas, incendiando
as columnas dos edificos da civilisação!.

Desde esse dia fatal até 28 de Dezembro, esteve o nosso
heróe no seu "Bahia" no lu posto da vanguarda, soffrendo os
tiros elo inimigo, evitando as suas traições, supportando ora
um frio intenso, ora calor terrivel, e medonhos temporaes,
nevoeiros, torpedos, e a reclusão desses navios de ferro, aba-
fados, que não offerecem commodidade nenhuma; e, quando
cm 20 de Novembro a esquadra e o exercito saudavam a chega-
da do general marquez de Caxias, o inimigo rompeu forte
bombardeamento elas trincheiras de Curupaity, e foi o "Bahia",

o 1" ela divisão avançada que vigorosamente respondeu a tão
insólito cumprimento.

Tendo a 22 de Dezembro assumido o commando da esqua-
dra o visconde de Inhaúma, teve logo Rodrigues da Costa
ordem de effectuar um reconhecimento a Curupaity, por elle
executado no dia 8 de Janeiro com tal denodo e perícia, que
muito satisfez ao almirante, que de perto testemunhara o com-

portamento daquelle bravo official.

A 13 do mesmo mez ainda o nosso heróe responde prodi-
giosamente ao bombardeamento que o inimigo faz ao exercito
e á esquadra.

Em 26 o "Bahia" mette a pique uma canoa paraguaya
tripulada por 10 homens carregada de torpedos.

Era esta mais uma das vezes em que Costa com as suas
certeiras pontarias vingava os seus camaradas.

No dia 31 foi nomeado Rodrigues da Costa commandante
tffectivo da 3" divisão encouraçada, e quando lhe davam para-
bens por essa nomeação, dizia a quantos o felicitavam, que elle
,nada mais desejava do que ser simples commandante do
"Bahia".
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E não havia ostentação neste seu dito; era nelle innato o

desinteresse; prova-o a resignação com que sendo tantas vezes

preterido, pois 18 annos esteve em Io Tenente, jamais lhe ouvi-

ram uma queixa, nem resfriou por isso o seu zelo no serviço: e

quando toda a corporação da esquadra se mostrava resentida

pela demora em remunerar-se os serviços da marinha, elle dizia

aborrecido de semelhantes lamentações: o que se precisa aqui,

é bôa polvora; que nos mandem melhor, pois esta não presta.

A 2 de Fevereiro dirige um outro reconhecimento a Curu-

paity, no qual, como sempre, transparece a sua reconhecida

galhardia. Alli teve o desgosto de ver morrer o seu distincto

companheiro, o capitão de fragata Vital de Oliveira, e o seu

"Bahia" 
receber no costado 13 balas de 68; mas em compen-

sação, foi também neste combate que o inimigo perdeu o ge-

ueral Dias, e todos os seus ajudantes de ordens.

A 8 do mesmo mez recebeu o nosso heróe a agradavel

noticia de haver sido promovido ao posto de capitão de mar

c guerra; já era tempo, contava 32 annos de importantes ser-

viços como lidador incansavel, sincero amigo das instituições

e verdadeiro patriota, o que ressumbra de todos os actos de sua

vida. Vêde-o, por exemplo, quando no dia 21 espalhou-se a

noticia de paz, e que a mediação americana fôra acceita. A

essa nova, felizmente falsa, prorompe com uma expressão viva,

verdadeiro reflexo do que se passa no mais recôndito dos seios

d'alma: 
"que 

se faça a paz, mas que seja muito honrosa, ou

entã.o que leve tudo o diabo, antes do que o Brasil represente o

triste papel de espantalho".

No dia 3 de Março entra ainda no grande bombardeio da

esquadra e do exercito, conservando-se sempre na posição da

vanguarda, até 3 de Abril, em que se despede daquelle posto

bombardeando fortemente o inimigo, e é rendido pelo chefe

Alvim.

A 3 de Maio volta outra vez a nosso capitão de mar e guerra

Rodrigues da Costa para a vanguarda travar combate com as

baterias de Curupaity, e a 29 toda a esquadra encouraçada

¦avança, e entra em batalha. O 
"Bahia" 

recebe 8 balas de 68,

uma das quaes despedaça-lhe a roda do leme. Este navio, que
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era a testa da columna, teve de desviar-se por estar sem gover-

no. E nesse transe horrível de um navio a mover-se sem rumo

certo, sob um fogo nutrido e convergente, o nosso heróe poz em

prova aquella intrepidez d'alma, que tudo providenciava, 
e, sem

vacillar, cuidando do navio, dirigindo o combate, manobrando

ora uma hélice, ora outra, consegue dar-lhe uma posição vanta-

josa.

A 7 de Agosto publicou-se 
na esquadra que, premiando

seus valiosos serviços, S. M. o Imperador se dignara conde-

coral-o com o officialato do Cruzeiro.

Raiou, emfim, o dia 15 de Agosto, que íôra o designado

pelo illustre almirante para duas divisões de encouraçados

forçarem a passagem de Curupaity, abrindo-lhes o passo no

posto mais avançado o proprio almirante a bordo do Brasil ; o

qual, despresando o canal do lado do chaco e affrontando-se

pelo outro junto á barranca, evita desta sorte os torpedos, e

burla parte do plano de resistencia do inimigo.

O 
"Bahia" 

o segue no centro da columna, e, antes dos

mais, chega a Humaitá, onde todos reunidos, pela vez primeira

bombardeiam o Sebastopol da America.

No dia seguinte é ainda o nosso heróe quem vai reco-

nhecer a posição das correntes e das baterias da volta, e desde

então tanto a sua divisão como a do bravo Alvim não dão

guarida ao tenaz adversario, já bombardeando a bateria de

I-ondres, já afundando as chatas e chalanas que mantinham

as correntes atravessadas no canal. Conseguindo este resultado,

prestaram importante serviço, porque submergidas as chatas e

as chalanas com as correntes, inutilisaram-se os apparelhos de .

suspensão, e essas correntes não podiam mais vir á super-

ficie: a cheia do rio faria o resto.

É ainda o nosso heróe quem espontaneamente se mette em

uma canoa, e vai reconhecer e sondar a grande lagôa, que por

tanto tempo prestou fácil communicaão pelo Chaco entre as

duas divisões da esquadra.

O caminho por terra era longo e escabroso, e a estrada de

ferro que se constrira. apenas servira por alguns dias.
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No dia 31 apresenta ao almirante em relatorio valioso a

sua opinião sobre as operações cia esquadra, á vista do estudo

que fizera dos obstáculos oppostos pelo inimigo a qualquer

tentativa de passagem; e esse trabalho revela grande tino e

previdencia, que o almirante reconhece, e louva em ordem do

dia de Março de 1867.

A posição occupada pela esquadra era então bem melin-

d rosa! Os terroristas chegaram a suppor impossivel o regresso

a Curupaity, julgaram a esquadra sem liberdade de .communi-

cações com as divisões de Curuzú e com o exercito, affirma-

vam que morreriam á mingua, que o inimigo facilmente se

apossaria de nossos encouraçados, etc.

Na verdade, innumeros incommodos soffria a nossa brava

marinhagem, batida pelo fogo da fortaleza e da mata que borda

a barranca, atormentada pelos mosquitos, pelo calor, e mais

que tudo pelo cholera.

O commandante Rodrigues da Costa esteve tres vezes

doente, e tres vezes se tratou a bordo, sem querer retirar-se

da effectividade do serviço, dizendo que a guerra ia acabar ou

elle acabaria, porém sem ter recuado.

Em 28 de Dezembro foi agraciado com a dignitaria da

Imperial Ordem do Cruzeiro.

Entra o anno de 1868, e a chegada dos monitores e outros

aprestos indica que uma nova serie de arrojados feitos vão ser

tentados. O chefe Costa chega a declarar aos seus officiaes,

que vae passar Humaytá, ou ficará submergido aos pés desse

colosso; a enfermidade, porém, do chefe do Estado Maior da

Esquadra, Eliziario dos Santos, o obriga a retirar-se, o que

importa geral mudança em todas as posições da esquadra, e o

nosso heróe vê-se obrigado a 15 de Fevereiro a abandonar o

seu 
"Bahia", 

passando para o Lima Barros.

E' meia noite de 18 de Fevereiro, hora dos espectros, das

sombras sinistras e das grandes emprezas! Só tres foguetes,

que sóbem de Curupaity, e espalham grande clarão, interrom-

pem o silencio e as trevas da noite! Entretanto na esquadra

tudo está a postos, ç a anciçdade em todos os corações.
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A'S 2 horas, do Lima Barros" e do 
"Silvado", 

navios da

vanguarda,- viu-se uma luz vacilante, que ia despontando na

volta do rio. E' a divisão destinada a passar Humaytá. Ella

se approxima do navio almirante, comò ainda receosa do que
vae fazer. Aquelles corações se confrangem, e parece que a

escuridão da noite os assusta. Vêem diante de si o impossível,

e'a luta contra o impossível é a morte!... Mas a patria! Pa-

lavra magica, que acorda todos os estímulos; tufão de fogo,

que incendeia os brios, e alvoroça a imaginação e o sangue nas

artérias; lava do espirito, cahindo no meio do coração e des-

pedaçando-lhe a piedade e todos os temores! Já não é mais o

quadro lugubre da morte, o asqueroso de um cadaver carco-

mído 
pelos vermes, o pungir de acerbas dôres de feridas san-

grentas e de membros dilacerados, que se desenha áquelles es-

pifitos reahimados pela voz de avançar do seu almirante! E'

a gloria Eia!... Passar Humaytá, e a fama por suas 100

boccas apregoará em todo o orbe o grande feito dos Hercules

hodiernos f

A esquadrilha partiu! e o almirante, e todos, os offi-

ciaes e marinheiros, sobre a tolda dos navios, suspensos pela
anciedade, trêmulos de emoção e de susto, seguem com a vista^

a flotilha dos martyres, que se arrojam ligeiros ao altar do

sacrifício! Eil-a que chega, e medonho rugido acorda todos os

echos daquellas plagas e selvas horrendas! A terra tremeu. O

ceo ainda mais enegreceu-se. E os navios sumiram-se na

bruma do combate. Que quadro digno de pintar-se?!... De

um lado, bem em perspectiva, a duvida e o receio, em milhares

de rostos retratados; de outro, por entre relampagos, trevas,

fumo, e o fogo sinistro das fogueira que o inimigo accendêara

nas barrancas, a flotilha, que se agita no meio dos horrores. .»

E á luz do dia, que de repente bruxoleia e illumina este quadro
de um arreból vivo e brilhante, vêem-se os navios que passaram
ao som das harmonias da victoria, e o monitor 

"Alagoas", 
que

sbsinho ficara, e luta para vencer a corrente e as balas inimigas!

IVes vezes subiu, e tres vezes desceu. Tão só e tão pequeno.

Que será delle ?! O almirante ordena-lhe que volte. Não obe-

clec.e senão ao aceno da gloria, e, fazendo um supremo esforço,

também 
passa, levando de vencida tudo quanto se oppõe á sua
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marcha. O 
"Alagoas" 

ligeiro se defende, e prosegue garboso

a sua carreira. Maurity! exclamam assombrados todos os

echos do rio, escondendo-se nas matas! Silveira da Motta,

passastes primeiro, gritam os Sylphos esvoaçando no espaço!

Delphim de Carvalho, commandastes a frota, diz a gloria do

seu throno de nuvens! Vencestes, Brasil, cantam em côro os

gênios das nações, que adejando sobre a gloria a felicitam!!.,.

Adeus, 
"Bahia", 

suspira o nosso heróe, que acompanhara a

flotilha até ás correntes, e dahi ficara com o 
"Lima 

Barros" e
"Silvado", 

bombardeando as baterias do inimigo durante toda

a passagem.

Era o dia 2 de Março! A' meia noite a lua se escondera

em manto de trevas. E aquelle negrume foi pouco a pouco se

estendendo, e tornou escuras as aguas, escuras as selvas, escura

a própria terra, ainda ha pouco crestada pelos ardores do sol!

Cada moita era um grupo de sombras, que se reflectiam no rio

de um modo pavoroso e medonho! Nenhuma aragem ciciava,

nem de leve balouçava as folhas da floresta! Só o rio se agi-

tava e com elle todos os vultos da noite! Os pios lugubres e o

esvoaçar dos vampiros completavam os toques sinistros do

fundo deste quadro!

Aqui e alli, distantes uns dos outros, se erguem desde a

margem do Chaco até o outro lado, cinco vultos... Os ele-

phantes do rio! São os vapores da vanguarda.

Tudo dorme, excepto as sentinellas, a gente do escaler ron-

dante, que espreita todas as sombras e examina os suspeitos ca-

malotes que descem o rio, e o commandante da divisão, que,

recostado em um sofá, apenas repousa das arduas fadigas de

75 dias de vigílias.

A noite já vae bem funda... São 2 horas! Como que

a agua, neste momento, embora ainda subtil, começa mais a

agitar-se! Semelhante á hydra que se prepara para o bote,

dilata o ventre, e ondulante se avoluma, assim o rio annunciava

a approximação de uma investida. Grandes camalotes sur-

gem pelo fio da corrente. O escaler os vae reconhecer.

São canoas, contendo montões de Paraguayos, solidamente
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atadas umas ás outras e mascaradas de ramagens. Corre a
dar o alarma, mas estas ao mesmo tempo chegam e abordam
por todos os lados o "Lima Barros" e "Cabral", as prezas que
se lhes afiguram mais fáceis.

De repente o convez de cada um daquelles dois navios é o
theatro de pugna horrível e desesperada... Uma immensidade
de vultos, vestidos da escuridão da noite, correm, encontram-se,
agitam-se, cahem, levantam-se, e tornam a cahir.. .. Pelo
linir das armas, pelo estampido de repetidas detonações, pelo
ruídos dos golpes, do estrebuxar dos corpos que mesmo dei-
tados se debatem, pelos gemidos de uma dôr agonisante, se
advinham revolvers, espadas e punhaes, cuja lâminas rasgam
o manto das trevas, e serpenteam velozes como coriscos que
rápidos se afogam no negrume da tempestade.

Cada vez mais recrudesce a fúria desse combate encar-
niçado, e, aos fuzis das espingardas e dos canhões, vê-se o
commandante Garcindo, que, já ferido, desenvencilhando-se da
turba infrene que o persegue, consegue refugiar-se na torre,
e o vulto imponenete do chefe Costa, que envolvido por uma
multidão que furiosa o investe, bate-se como leão raivoso pela
desigualdade da lucta, e procura com a espada em punho abrir
passagem por entres esses vândalos, que não lhe deixam di-
rígir o combate. Oh! covardia sem igual!!.... Inimigos
brutaes, não sabem respeitar a bravura do heróe, que banhado
no sangue que em borbotões lhe jorra de 10 golpes de espadas
2 punhaes, ainda sanhudo como um tigre, ataca e se defende
com um valor de Bayarcl!... O gênio do Brasil estremecera
do seu solio, e, descendo a vêr o seu filho predilecto, ade-
jára-lhe uma morte sem ancias, e voara ligeiro a mandar-lhe o
vingador... Após instantes, como se as cataratas do céo se
abrissem para extermínio do povo ingrato e cruel, um dilúvio
de fogo, balas e metralha, cahiu sobre as canoas e os navios
assaltados, e submergiu em pedaços a horda, que, debandada
pela morte e pelo susto, se precipitava para o rio. E' o bravo
Gonçalves, commandante do "Silvado", 

que de prompto
accudira, e os seus bem dirigidos tiros juncam de cadáveres
todo o theatro da acção. vingando assim o bárbaro assassinato
de um heróe.
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Já- brilha o dia por entre as serranias, e tinge de esmeralda,

os cimos das florestas, e de lindo rosiclér as nuvens e as

aguas!!... Os zephiros da manhã esvoaçam sobre o rio, e

murmurejam no bosque; os passarinhos, como que assustados,

têm um, piar de queixume; só os abutres, librando-se nas azas,

pairam sobre os corpos, e olham para o sangue que tinge o

rio, e para os navios assaltados, com uma vista injectada de

avidez e de prazer devorante! De um lado folhas, flores,

frutos silvestres que se ostentam viçosos sobre um tronco ver-

dejante, erguendo-se altivo e risonho para o sol que o doira

com seus raios; de outro, arbustos humilhados por falta de

seiva a morrerem de inanição; macégas queimadas e apodre-

cidas pelos furores do tempo, troncos carcomidos, folhas e

frutos mirrados; flores desmaiadas 110 pedunculo, com a fronte

pendida para a terra.

O contraste da gala e do luto, do bello e do horrivel, do

prazer e da afflicção, da vida e da morte, retratado em toda a

natureza!

No meio deste contraste se deslisa nielancolico, como o

andar da tristeza, o vapor 
"Brasil 

, a capitanea, cuja flammula,

era se estende garbosa saudando o nosso triumpho, ora se fecha

como em funeral, chorando a morte de um bravo!...

Os corações de toda a gente da esquadra, dilatados pela
alegria da victoria, não podem expandir-se, porque vêem o velho

lidador, o intrépido marinheiro, o amigo dos seus camaradas,'

estendido sem vida sobre a coberta do navio almirante, que o

fôra buscar ao logar da peleja.

O sangue, que secco lhe enfeitava de rubis a fronte e o

corpo, os rasgões do panno deixando vêr aquellas feridas glo-
riosas, e os lyrios da morte empallidecendo-lhe ás faces", 

'mos-

tfavam que houvera alli uma vida, encanecida no serviço' da

patria; um martyr, que por ella se sacrificara; üm heróe,

que fez do seu corpo um baluarte para defendel-á, e de toda a

sua existencia um trophéo de gloria para immortalisal-a.

E. de SÁ.
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(MATEO MILLE)

A incorporação do aeroplano como arma, na arte da

guerra, tem suscitado, com justiça, uma viva inquietação nos
meios 

que d'ella se occupam.

Póde-se dizer, sem temer contestações, 
que o avião e o

submarino têm causado na guerra as mais profundas modi-
ficações 

que se podem imaginar, modificações essas que como
sempre succede em taes casos, se reflectem no augmento dos
orçamentos militares.

Um aspecto da guerra de aviões contra, navios, a que se
não deu ainda a devida importancia, é o da guerra chimica,
inseparável esta do emprego da aviação, e o apparecimento do

Nelson 
' 

e do 
"Rodney", 

(1) especialmente preparados para
resistir aos effeitos dos gazes asphyxiantes, põe ainda mais em
evidencia essa tão seria questão.

Até agora, o que se tem considerado de preferencia, quando
se falia de aeronautica é a possibilidade do bombardeio aereo
e mais modernamente do torpedeamento 

que é na realidade
uma variante do bombardeio.

Desde logo nota-se que a possibilidade de se estender uma
nuvem deleteria de gazes não é tão grande como em terra, uma
vez 

que o vento tão commum no oceano e a velocidade dos
navios, tornam menos temíveis os ef feitos de semelhante
ataque.

Um navio não é totalmente estanque ao ar e não o pôde
ser, desde que é imprescendivel a ventilação de seu interior

que hade ser levada a ef feito por meio da aspiração do ar

(1) Os dois couraçados mais modernos da esquadra ingleza.

AT. do r.
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exterior que se faz chegar as cobertas baixas, privadas como

são de toda a aeração natural.

Mesmo, os ventiladores que tão necessários se tornam a

quem está nas tenebrosas profundidades do navio de guerra
moderno, podem ser causa da morte de quem, confiado n'elles

recebe a corrente de ar vinda do exterior.

O problema, na Marinha, não é somente construir navios,

mas também saber applicar as verbas orçamentarias.

Si no Exercito as baixas são graves, na Marinha ellas

são de effeitos incalculáveis. Referimo-nos naturalmente ao

ponto de vista utilitário e racional, pondo de lado quaesquer
considerações humanitarias.

Uma Marinha em que faltem especialistas, que só se

tornam habilitados apóz alguns annos de pratica, é uma Mari-

nha morta. Uma Marinha não se improvisa e quanto mais

progride, mais verdadeira será essa premissa.

Não nos devemos esquecer que o problema principal dos

submarinos allemães, repousou em uma questão de dinheiro.

Nessa ordem de idéas, é de todo o interesse para o inimi-

go, inutihsar todo o pessoal de uma esquadra efficiente.

Esse é o problema que pôde ser resolvido por uma aviação

bem organisada.

Fundeada em um porto, e sobretudo por maior que seja

elle considerado, nunca o é sufficiente para uma esquadra

moderna, que deve estar sempre esparsa, afim de evitar dam-

nos de um bombardeio aereo; ella nunca se sentirá segura

ante um inmigo audaz.

Já se foi o tempo em que as obstrucções e as passagens
estreitas, garantiam a tranqüilidade de quem desejava um porto
militar bem escolhido.

Não ha obstrucção possível contra aviões que voando alto

lancem, sem preoccupação de pontaria exacta, suas bombas que
ao explodirem, espalham gazes asphyxiantes no interior de um

porto ou base naval. Nas noites quentes e de calmaria, essa

bahia tornada assim irrespirável, obrigará os navios a sahir

e lá fóra os submarinos incumbir-se-ão do resto..

Muito differente é o caso de um ataque no mar por meio

de gazes; a própria natureza dá os meios de defeza. Um navio

por exemplo, que navega com uma velocidade de 20 milhai,

velocidade essa nada excessiva no momento actual, produz, ao

deslocar-se, uma corrente de ar apreciavel, e por conseguinte,

uma cortina de gazes que se formasse na sua proa, levaria um

certo tempo, embora curto, para passar para a sua pôpa. Consi-
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deremos o caso do navio andar, como dissemos acima, 20

milhas 
por hora, isto é, 10 metros por segundo, tendo um com-

primento de 200 metros, elle levará 20 segundos para através-

sar a nuvem, tempo esse brevíssimo, embora tenhamos consi-

derado o caso mais favoravel, isto é, a nuvem parada na prôa,
sem a influencia da corrente creada pelo movimento do navio,

quando na realidade o deslocamento a arrastaria para a pôpa
mais depressa do que foi supposto. Neste curto espaço de

tempo somente poderia haver prejuízo para os homens que
estivessem nas cobertas, e neste caso nada influiria na capaci-

dade combatente do navio. Peder-se-ia considerar ainda essa

nuvem muito pela prôa da esquadra, de modo que esta ao atra-

vessal-a, sem saber da sua existencia, não procurasse evitar

seus ef feitos, caso esse, em que poderia haver o inconveniente

de que o vento a levasse para direcções differentes da dese-

jada.

Alem disso, os navios no mar estão sempre promptos

para o combate, enquanto que no porto a surpreza é mais

favorável, e a defeza consistirá sempre em evitar o bombar-

deio directo aos cascos dos navios.

E' esse o problema, como se vê, de defeza das bases

navaes nas quaes a segurança dos navios é cada dia mais alea-

toria.

O que dissemos anteriormente pôde ser fantasia a 
"Wells"

porém a realidade é que devemos prever a defeza sob um crite-

rio, mesmo considerado futurista.

O scepticismo conduzio o submarino ao triumpho nos pri-
meiros tempos da guerra européa e si, no fim, elle poude ser

dominado, ainda que relativamente, deve-se exclusivamente a

se lhe ter dado a tempo, o justo valor e importancia.

E seria bem laimentavel si aquella licção, como tantas outras

da tragica luta, não fosse bem aproveitada.

Trad. Antonio Pinto Guimarães

Capitão de Corveta



CARTAS A REDACÇÃO
O Sr. Capitão de Corveta Eugênio de Castro dirigiu

ao nosso collega de Redacção, Augusto Vinhaes, uma
carta, que com a devida venia, abaixo inserimos:

"Meu caro confrade Commandante Augusto Vinhaes:
No numero de Novembro da "Revista Marítima Bra-

sileira" que gentilmente me foi offerecido, temos mais um
aspecto interessante de vossa brilhante intelligencia.

Estamos, geralmente na Marinha, habituados a repetir,
linha por linha, os assentamentos da "caderneta subsidiaria"
ao tratarmos da nossa vida official, como se aquellas notas
em péssima grammatica representassem realmente o ver-
dadeiro diário por que hão de os espíritos de escol aferir do.
valor da nossa sensibilidade e da nossa intelligencia. Não
conheço traje mais deselegante para a alma de um official
da Armada do que esse estilo de "Livro Mestre" com que
se a veste officialmente para os dias de gloria, de infortúnio
ou de trivialidade.

Felizmente vossa conferência em tom singello e humo-_
ristico, em certos passos assignalada por marcas de bôa
cultura, vem ensinar a muita gente de "fé de officio" brí-
lhante. que é precioso fora do "Livro Mestre" saber-se
contar a própria vida, ao menos para que os pesquizadores'
dos archivos hajam de distinguir entre um carneiro e um
homem, entre um rato e uma abelha...

A vossa passagem pela fragata "Constituição" 
por vós',

descripta, é bem a expressão da alma de um aspirante antes
da fundação da Republica, -e quando ainda o "mar a vela",
não abdicando de sua soberania, enchia de poesia; belleza e
lealdade, a alma dos marinheiros.
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A capitanea que trouxera de Nápoles a noiva real e

futura Mãe dos brasileiros — D. Theresa Christina — ar-

vorando a insígnia do chefe de divisão Beaurepaire, já não

teria ao tempo de vossos estudos o arvoredo de alta

guinda que possuia quando, em 1826, fôra adquirida nos

Estados Unidos. Outra vida de bordo offerecia agora ao

observador attento, sem o pesado ceremonial de nave pa-

laciana, e sim o de nave acadêmica onde entre estudos

theoricos e aulas praticas deixavam os aspirantes da Ar-

mada Imperial muito de fria sensibilidade e travesso humor.

Vendo passar ante vossa memória, sempre prompta e

lúcida, as figuras do Capitão de Mar e Guerra Marcos José

Evangelista, do Conselheiro Manso Sayão, do Dr. Meirelles,

do Dr. Lima Campos, do Rochinha — 
professor de desenho,

do Dr. Macedo de Aguiar, professor de francez e de cultura

franceza, somos também levados, os de outra geração, já

em scenario diverso do da velha fragata, em plena ilha das

Enxadas, a evocar as personalidades ou as figuras singulares

de José Agostinho da Gama, o justo; Raja Gabaglia, o sábio

e bom; de Pinto Guimarães, o bom amigo; de Magalhães

Trouxa; de Galdino, de Tito, de C. G. S., de Chaves, de

Diniz, Casalli e quantos mais — afóra os momentos de

intimo convívio em que o idealismo e a mocidade andavam

de companhia.

E nossas duas evocações, a nossa e a vossa, trazidas até

os dias que correm, vivem uma mesma saudade, ou a adver-

tencia de uma certesa da perda de um bem que não volta

mais.

Felizes os que com espirito sempre moço sabem tel-a

com amavel discreção, ante o cahir de um anno e o surgir

de um anno novo, mostrando a alma não do philosopho

grego que de tudo duvidava, mas a alma desencantada de

Leibnitz que tomou o optimismo para base de sua phi-

losophia.

Um destes felizes sois vós, a quem abraço muito cor-

dialmente ao findar de 1827 e ao alvorecer de 1928. Att°.

admirador obrigado — assig. — Eugênio de Castro.
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O SERVIÇO MEDICO NAVAL E O EXAME DA

MENTALIDADE

"A 
Revista de Marina" do Peru de Setembro e Outubro

do anno findo traz, entre outros importantes artigos, um de alta

relevancia sobre a mentalidade do marinheiro peruano e sua

valorisação pelos mental-tests".

Desse substancioso artigo destacamos o seguinte trecho

que muito especialmente deverá interessar a nossa classe

medica:

"O 
desenvolvimento da vida medica no meio militar se

effectua em condições especiaes e variadas, que a tornam bas-

tante differente da que se realiza na pratica civil. Os pro-

blemas médicos são differentes, uma vez que, sahindo da es-

phera restricta da medicina individual, alarga os seus domínios,

orientando a amplitude cie sua funcção para um campo em que

a acção dynamica se estende abarcando toda uma collectividade.

No estado civil é maior a limitação do trabalho, dirigido,

em sua maior parte, para obrigado cumprimento de deveres hu-

manitarios, ao passo que num estabelecimento militar a partici-

pação principal se refere á collaboração que deve prestar para

a manutenção da efficiencia de uma machina de combate

(Stearns), sendo a importancia do producto do seu esforço

humanitario apenas parte da sua actividade total.

Os estados de paz ou de guerra modificam as condições

em que o medico deve exercer a sua arte; mas em termos ge-

raes, a sua acção se acha dirigida em tres sentidos principaes:

1° selecção e treinamento medico dos inscriptos; 2" manutenção

e vigilancia da saúde da guarnição; 3o restauração dó máximo

das baixas no pessoal. O terceiro item, referente ás baixas no

serviço, depende em sua maior parte da verificação prophy-

lactica que se realize no segundo, e este do cuidado havido na
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meticulosa selecção de um pessoal sadio. Segue-se, pois, que
sobre a observação continua do pessoal e os exames repetidos e
obrigatorios, que, de accordo com as necessidades, se façam
nelle, tanto no periodo de treinamento como durante toda a sua

carreira, é fundamental a selecção do candidato.

Considerado desse modo o problema, os pontos principaes
a estudar se reduzem: Io a considerar a procedencia e quali-
dade do Vnàtérial; 2" a possuir os methodos e apparelhos con-

venientes para essa consideração. Dessa fôrma o papel cor-

iespondente e reservado ao medico será então opinar: Tal

indivíduo é physica e psychicamente apto". E' este um dos

problemas de cuja boa solução dependerá a melhor riqueza do

material.

E' por isso que, no funccionamento de uma repartição mi-

litar, ao medico compete desempenhar um papel muito impor-

tante; fins. perfeitamente determinados constituem sua inter-

venção e autorisam sua propriedade intangível. A margem de

privilégios empiricos, só elle é apto para opinar, por seus co-•

nhecimentos. technicos, acerca das probabilidades que se apre-

sentem', e é elle o único responsável pelos alvitres emittidos.

Para o conhecimento dos caracteres physicos e mentaes do

examinando e do estado de seu desenvolvimento, é necessário

proceder a 11111 exame phvsico, cuja realização, uma vez que
requer a intervenção simultanea dos melhores, mais fáceis e

rápidos methodos de comprovação, exige dados apropriados de

sciencia, especificação e consciência.

No exame da mentalidade, deve partir-se do ponto de vista

de que não é qualquer que pôde emittir sentença a respeito; só

orientando a actividade num ramo particular da medicina, se

poderá exercer, como especialista, funcções capazes de prestar
serviços. E' da melhor verificação por elle realizada que de-

penderá o coefficiente de efficiencia do pessoal, e por conse-

guinte essa verificação deverá ter uma base na sua organisação .

que permitta realizar os exames mais convenientes, estabelecendo

para isso as mais apropriadas regras e mecanismo.

Opiniões de valor fundamentam essa necessidade, e a res-

peito assim se pronunciam os professores H. Valdizan e H.

Delgado: :

"O 
Exercito e a Marinha, que deviam repellir systemati-

camente o anormal, servem a este muitas vezes de refugio e 
'

escola, sendo isso provavelmente devido á falta de um serviço

medico-psychologico, indispensável na organisação sanitaria de

taeá- instituições".
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Esse serviço, uma vez estabelecido, poderá dictar a con-
('Ucta e prescrever medidas de admissão que melhor satisfaçam
as necessidades. E' em virtude de exames e interrogatórios

que se poderá estabelecer juizos precisos, que irão exercer uma
'Orte influencia no futuro, fazendo-se não somente selecção,
mas ao mesmo tempo evitando confundir com o depaupera-»

mento differentes estados pathologicos, permittindo isso indi-
car o remedio, que minore ou supprima affecções cuja presença
dá origem ou aggrava esse estado de depauperamento.

Ao medico compete resolver e esclarecer esses problemas,
collaborando assim na importante tarefa de melhorar o.
material.

OS NOVOS COURAÇADOS INGLEZES

Os accordos estabelecidos em Washington, entre as prin-
cipaes 

potências possuidoras de frota de guerra, permittiram á

Inglaterra 
pôr em estaleiros, dois navios de primeira ordem.

Essas duas unidades, baptisadas com os nomes de 
"Nelson"

e 
"Rodney", 

ultimaram suas experiencias officiaes para serem

incorporadas á esquadra.

Apezar da limitação imposta pelo tratado de Washington

aos navios desta categoria, no que concerne á tonelagem e arma-

mento 
(35.000 toneladas e calibre máximo de 406 m/m), o

"Nelson" 
e o 

"Rodney" 
possuem tal poder que ultrapassam,

de muito tudo o que se tem feito até hoje em navios de

combate.

E' interessante, pois, estudal-os e conhecer os elementos

dessa incontestável superioridade.

Demais, em razão do preço enorme a que attinge hoje

o typo da unidade (900 milhões de francos para cada um

desses couraçados), em razão também de uma certa ten-

dencia geral para duvidar de sua utilidade em futuros con-

flictos eventuaes, é bem possivel que o 
"Nelson" 

e o 
"Rod-

ney" sejam os utlimos especimens do couraçado de combate

propriamente dito.

E, sob este aspècto ainda, parece justo estudar-lhes a es-

tructura e vêr até onde, nelles, foi levada a arte da construcção

naval applicada ao problema de reunir os mais poderosos meios

de ataque e de protecção em um casco de determinadas di-

mensões. .

Até o momento do lançamento nos 
'primeiros 

dias de

1926, o Almirantado soube manter as características de seus

dois novos couraçados, em mysterio quasi impenetrável. Sabia-se
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somente, porque Washington obrigava a publical-o, que
elles attingiriam o máximo de tonelagem e de progresso per-
mittidos, ou 35.000 ts. para o deslocamento e o calibre de
406 m/m para a artilharia pseada. Na realidade, elles deslo-
carão 37.000 ts. quando embarcarem por completo a provisão
de agua e de combustível.

Os outros característicos são: 216 ms. para o compri-
mento, 32,m.30 para a largura, e 10 ms. para o calado. Para
o resto o segredo foi bem guardado, e foi uma verdadeira sur-
preza, póde-se mesmo dizer uma certa estupefacção, o que
causou no mundo marítimo o aspecto estranho desses masto-
dontes, no momento em que appareceram sobre as ondas.

A silhueta desses navios não tem, com effeito, nada de
commum com a dos de combate existentes até agora, Lembra
um pouco, guardadas as proporções, a dos navios especial-
mente destinados ao transporte de petróleo, nos quaes todas
as superstrueturas, passadiços, chaminés e embarcações ficam
á ré no convez, deixando todo o resto desimpedido.

No "Nelson" e no "Rodney", cerca de um terço, á partir
da roda da proa, do comprimento do convez (216), não leva
mais que as amarras e as âncoras e constituem um enorme
fluctuador, supporte de artilharia pesada e de seus accessorios.
Esta é constituída de tres possantes torres que se suecedem
na linha axial sem quasi deixar espaço entre ellas e oecupam o
segundo terço do convez.

A terceira parte tèm em primeiro logar uma alta torre
quadrangular onde se acham os passadiços de navegação, os
blockhaus, os postos dos holophotes, emfim os spoting top. ré-
dueto de direcção do tiro, com seus telemetros e outras ins-
tallações de importância capital. Uma só chaminé, um mastro
tripoide ligeiro, 6 torres de artilharia ligeira, canhões contra
aviões e uma segunda torre de commando de proporções redu-
zidas; os picadeiros das embarcações, oecupam o que resta do
terço da parte de ré elo convez.

Um perito inglez em architectura naval, Maurice Preden-
gast, definiu como se segue, e com "humour", os novos adven-
ticios da frota ingleza.

"O couraçado após Jutlandia apparcce como a creação de
algum artista post-futurista.

Extinctas a velha symetria do perfil e a distribuição poi
igual dos canhões nas duas extremidades do navio.
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Na classe "Nelson" a metade do convéz é muito elevada
acima d'agua; é unicamente destinada a supportar tres torres
tríplices.

No meio do navio levanta-se uma espécie de enorme zim-
borio que substitue o velho mastro tripoJe ele vante. O ser-
viço da direcção do tiro tornou-se um órgão tão importante que
exige agora um alojamento em uma espécie de building com
ascensores electricos, aquecimento e agua quente em todos os
pavimentos".

A artilharia principal está, pois, toda grupada estreita-
mente e isto constitue a principal singularielade desses navios.

Consta de nove peças de 406 m/m, repartidas de 3 em 3
nas tres torres.

E' a primeira vez que se vê apparecer a torre triplice na
marinha ingleza, embora se a encontre ha mais de 10 annos a
bordo de alguns navios americanos, italianos e austríacos. E
lembremos a este respeito que, desde 1913, a Marinha franceza
tinha previsto o emprego de torres contendo cada uma quatro
canhe.es de 340 m/m, a bordo dos couraçados da classe
"Bearn", de 25.000 toneladas cuja construcção foi suspensa
no decurso da guerra.

Os navios da classe seguinte, typo "Duquesne", de 29.000
toneladas cujos planos estavam promptos, deviam levar em 4
torres quádruplas, 16 peças de 340 m/m, podendo todas atirar
elo mesmo bordo, sem contar 24 canhões de 164 m/m. Esta
concepção mostra o valor de nossos serviços technicos de con-
strucção naval que tinham sabido collocar um armamento tão
formidável em um casco de tonelagem, em summa bem fraca.

No "Nelson" e no "Roelney" a torre média supplanta as
duas outras, o que permitte ganhar espaço c concentrar o fogo
de 6 peças de 340 m/m em caça e de 9 peças pelo travez dos
dois bordos.

Entretanto, e isto é uma critica que se tem feito a essa
distribuição da artilharia, não se disporá de nenhuma peça pe-
sada para proteger a retirada.

Mas isso é uma eventualidade que o enorme poder desses
navios permitte não temer, em vista das vantagens de todas as
ordens que apresenta a concentração da artilharia principal.

Desde logo póde-se grupar os paióes de munições ao ai-
cance ela artilharia que deve empregal-os, de onde maior facili-
daele no aprovisionamento das peças, maior rapidez de tiro e
simplificação no arranjo geral deste tão importante serviço.
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Esses paióes assim reunidos sob as torres gozarão ainda

da protecção particular e massiça estabelecida na parte mais
importante do navio.

I odo o armamento principal, com as torres, os canhões, as
munições, os apparelhos de to^as as ordens, fica assim grupado,
com o peso enorme que elle apresenta na parte central do navio
e tendo como supporte cerca da metade do comprimento do
navio, disposição particularmente feliz para esses mastodontes

do mar.

O canhão de 406 m/m adoptado pelo Almirantado tem 50

calibres de comprimento, ou 20 ms e 2,m,08 a mais que as

peças do mesmo calibre que armam os navios similares, igual-

mente post-Jutlandia, das marinhas japoneza, em numero de 2,

e americana, em numero de 3.

A velocidade inicial do projectil é de 800 ms. por segundo

e o alcance máximo de 32.000 metros.

Cada canhão pôde dar dois tiros por minuto e é fácil julgar
o effeito fulminante que produzirão descargas de 9 projectis
de 1.220 kg., attingindo o alvo, á razão de dais por minuto.

O canhão inglez apresenta, pois, innegavelmente, a poten-
cia e o alcance mais consideráveis.

Ainda, os 
"Nelson" 

possuem uma peça a mais que seus

rivaes estrangeiros, o que, quando se trata de calibres seme-

lhantes, constitue um accrescimo considerável.

A vantagem está ainda com o canhão inglez no que con-

cerne ao peso do projectil, que é de 1.220 kgs., emquanto o

obuz americano não passa de 1.050 kgs. e o japonez de 1.100

kilogrammas.

A artilharia secundaria comprehende 12 canhões de 152

m/m distribuídos em 6 torres collocadas nos dois bordos e todas

r.a parte contra os ataques dos torpedeiros e submarinos. En-

contram-se ainda seis canhões anti-aereos de 127 m/m e vinte

outras pequenas peças.

A protecção foi particularmente estudada. Ella está asse-

gurada contra os golpes dos projectis por uma couraça de 355

m/m de espessura cobrindo os flancos na linha d'agua nos

3/4 do comprimento do navio. Esta couraça sóbe até o ponto

superior em toda a região das torres e do 
"block-hous" 

que

forma, assim, uma cidadella central praticamente ao abrigo dos

acertos graves; no resto dos flancos, acima cia couraça de flu-

ctuação, estende-se uma couraça de 177 m/m.
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Contra os effeitos dos torpedos e minas, o 
"Nelson" 

e o
"Rodney" 

são protegidos por um triplo casco na parte central

do navio e por 
"bulges" 

(bojos), semelhantes aos adoptados

pelo Almirantado para todos os navios.

Contra os projectis vindos do ar, obuzes de tiro de bar-

ragem, bombas de aviões, tres convezes couraçados estendendo-se

de proa á pôpa apresentam espessuras de aço variando de 152

a 76 m/m., e por consequencia uma protecção julgada suffi-

ciente.

As machinas comprebendem quatro turbinas de engrena-

gens com uma força total de 45.000 cavallos. Só o 
"mazout"

é empregado como combustível. A velocidade é de 23 nós só-

mente, inferior, pois, de dois nós á dos couraçados da classe
"Queen 

Elisabeth", dez annos mais antigos.

Ha nisso evidentemente uma falha na potência desses na-

vios á qual o Almirantado não se resignou senão com grande

pezar. Mas, sendo dadas a limitação da tonelagem e necessi-

dade de conseguir um navio formidável em defensiva como

em offensiva, este sacrifício na velocidade era inevitável.

Taes são os elementos principaes desses dois navios. Si

elles correspondem ao que o Almirantado e os engenheiros que

confeccionaram os planos quizeram realizar, constituirão elles

duas cidadellas fluctuantes quasi inexpugnáveis, cuja appari-

ção em qualquer campo de batalha naval, collocará, sem possível

duvida, a victoria do lado do pavilhão britannico. Pelo menos,

cmquanto a sciencia não houver produzido outras armas que

não sejam as que dominam actualmente os mares. — "La

Nature", de Novembro de 1927.

ALCANCE DA ARTILHARIA

A causa primaria do rápido augmento moderno do navio

capital foi o desenvolvimento do seu poder combatente, repre-

sentado pelo augmento do calibre de suas armas.

Os navios armados com canhões de 15" tem menos dois

canhões de grosso calibre do que os do typo primitivo 
"dread-

nought" e dos seus successores, mas, apezar disso, a tonelagem

augmentou de 17.900 para 27.500 toneladas.

Os argumentos a favor do calibre maior são:

1.° augmento de alcance;

2.° augmento do poder de destruição do projectil.
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Os argumentos contrários são:

1.® o alcance não depende do tamanho;

2.° além de certos limites o augmento do poder de des-

truição não compensa o sacrifício do augmento de tonelagem.

O poder de destruição do alto explosivo moderno é tão

prodigioso que um projectil de meia tonelada bastará para

produzir uma destruição completa.

Acceita esta premissa, o volume de fogo deve ser consi-

derado mais importante 
que a intensidade de explosão. Em ou-

tras palavras: dez projectis de meia tonelada devem causar

maior damno do que cinco de uma tonelada.

Durante os últimos mezes da guerra mundial as autori-

dades navaes italianas impressionadas com o bombardeio de

Paris, dedicaram sua attenção á fabricação de canhões de grande
alcance para com elles bombardearem certos pontos da costa

austríaca de difficil approximação, não somente por causa de

baixios, como também pela existencia de campos minados. E

assim entregaram á firma Ansaldo seis canhões de 13",5 para
serem transformados, de accòrdo com o principio adoptado

pelos allemães.

Depois de varias experiencias e muitos cálculos foram

elles reduzidos a um calibre de 8",2, tornando-se então canhões

de cerca de 85 calibres. Na experiencia verificou-se que elles

arremessavam um projectil de 210 m/m com uma velocidade

inicial de 4.920 pés por segundo_ a uma distancia de 110 kilo-

metros (68 milhas terrestres). Nunca entraram, porém, em

acção, pois foi assignado o armistício logo após a conclusão

das suas experiencias.

Suppõe-se que 
' 

os canhões allemães que bombardearam

Paris eram de 110 calibres, sendo o calibre de 7".2 e seu al-

cance de 80 milhas.

Isto vem provar que o alcance não depende do calibre;

tanto maior este quanto maior será o projectil e em conse-

quencia maior a energia necessaria para mantel-o em sua

trajectoria.

Na marinha taes canhões não teriam applicação; de uma

vida curtíssima exigiriam para sua installação torres colossaes.

Além disso taes alcances phenomenaes não são necessários.
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A questão do poder de destruição apresenta, porém, um

ponto interessante. O canhão de 15" arremessa um projectil

de 1.980 libras (900 kilos) com uma velocidade inicial de 2.800

pés por segundo.

Os canhões italianos transformados por Ansaldo arremes-

savam um projectil de 300 libras com uma velocidade inicial

de 4.920 pés por segundo. Qual dos dois produziria maior

effeito contra uma couraça, o de maior peso ou o de maior

velocidade? E' fóra de duvida que o projectil menor penetraria

mais numa couraça de maior espessura e densidade do que o

projectil mais pesado. Um alcance adequado é, naturalmente,

de importancia vital.

No começo da guerra o canhão naval allemão de 4" tinha

alcance maior do que o nosso de 6" e de projectil de 100 libras.

O augmento de poder de destruição de nada serviu aos nossos

navios quando elles eram attingidos sem poder responder por-

quanto o inimigo estava fóra de alcance. Quanto menor a arma,

melhor, desde que seja capaz de produzir o ef feito que se

deseja.

No inicio das armas raiadas o projectil de carabina era

approximadamente o de um ovo de pombo. A experiencia de-

terminou a sua reducção a 0.303, sendo duplicada a velocidade

e quadruplicado o alcance.

Esta questão é de importancia capital em vista da ten-

dencia crescente da opinião em favor dos navios menores o

que acarretaria naturalmente a diminuição dos calibres.

Sem uma explicação plausível o progresso nas construc-

ções tornou-se sinonymo de augmento. Em nossa opinião,

porém, a éra dos super tende a passar.

A sciencia pode continuar a produzir energia de sobre-

salente, mas os combatentes já estão a perguntar qual é a

vantagem de dispor de um poder que não será utilisado na

pratica. 
— 

("The Naval and Military Record").

Trad. de Ed. Weaver, Capitão de Corveta.

TONELAGEM DOS SUBMARINOS

Os estaleiros de Potsmouth acabam de completar o novo

submarino 
"Oberon" 

que deverá ser brevemente entregue ao

serviço activo. Acham-se já em construcção ou com auto-

risação para serem construidos, doze navios do mesmo typo.
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São elles de 1.345 toneladas em superfície e 1.805 tone-
ladas em immersão, portanto muito maiores do que os compo-
nentes da numerosa classe 

"L" 
cujas tonelagens em superfície

e immersão, são respectivamente, 960 e 1.150.

Da circumstancia dos navios de typo 
"O" 

estarem sendo
construídos em classe, resalta a evidencia de que se destinam a
serviço de flotilha, não obstante se apresentar muito discutível
sua utilisação para tal fim, se considerarmos a sua excessiva
tonelagem.

O porte dos navios traz indubitavelmente suas vantagens,

já acarretando porém para o caso dos submarinos, um certo
numero de desvantagens. O segredo dos movimentos torna-se
mais difficil de assegurar, ficando outrosim prejudicada essa

presteza nas evoluções que deve caracterizar a acção de um
submarino de ataque. 

Quanto maior o navio, maior será a

profundidade necessaria para manobrar com segurança e além
do mais, quanto mais longo, maior o risco de, ao ter de mer-

gulhar a tal profundidade, não resistir o seu casco á pressão
externa.

A difficuldade nesse assumpto, reside em definir exacta-
mente qual o serviço a ser exigido de um submarino.

Se fôr destinado a desenvolver sua acção fazendo 
parte

de flotilha de esquadra em aguas territoriaes, um navio com
600 toneladas em superfície satisfaz á sua missão. Deve en-
trar porém em linha de conta a possibilidade de taes submarinos
serem necessários ao desempenho de uma acção em aguas lon-

ginquas, obrigando a exigencia de um grande raio de acção.

Foi feita a tentativa de reproduzir com submarinos, as
funcções dos navios de superficie. Para isso, foram conside-
rados, como couraçados, os navios da classe 

"M", 
armados com

canhão de 12"; como cruzadores, os da classe 
"X 

1", e como
destroyers, os das classes 

"O" 
e 

"L".

Na eventualidade de serem os nossos submarinos utilisados

para commercio ou para protegel-o, então, quanto maiores
forem, melhor será, ao passo que para serviço de esquadra,

quanto menores (dentro de certos limites, é claro) melhor ser-
viço poderão prestar.

E' precisamente no afan de conciliar todas essas condições
antagônicas, que o delineador dos submarinos encontra grandes
difficuldades.

Durante a conferencia de Genebra, as grandes potências
navaes verificaram a existencia dessas difficuldades, 

quando
unanimemente manifestaram o desejo de fixar o limite máximo
de tonelagem para os submarinos.
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Porém isso é um assumpto sobre o qual é muito mais fácil
se concordar em principio do que em detalhe. — Do 

"Naval

and Military Record".

Traduzido pelo Cap.-Tenente Hugo Pontes

COMMUNICAÇÕES E RADIOCOMMUNICAÇÕES

NAVAES

Um dos problemas capitaes da vida moderna é o das com-

municações. Communicar é viver, sempre que se o faz com

crdem e disciplina; pois, no caso contrario, só poderá reinar

desentendimento e confusão. Quer nos pequenos, quer nos

grandes centros, sem meios de communicação seria impossível

a vida. São as communicações que fazem prosperar o com-

mercio e a industria, que favorecem o intercâmbio material e

as relações sociaes entre os povos, que cooperam para a manu-

tenção da paz e preparam indirectamente a guerra, ultima razão

e objectivo fatal de todas as fôrmas aperfeiçoadas de civilisação,

A própria guerra extráe das communicações alimento da

maior potência. E' sabido que a existencia duma nação de-

pende quasi sempre da celeridade com que se podem mobilisar,

no momento preciso, as suas forças industriaes e as suas uni-

dades combatentes de mar e terra, o que se torna facilitado

pelos meios rápidos de communicações que os estados-maiores

téem o dever de organizar com sabia previdência, desde o tempo

de paz. t

O problema das communicações de guerra comprehende

tres partes distinctas:

a) Meios de communicações;

b) Methodos de communicações;

c) Pessoal de commnnicação.

Essas tres partes, intimamente colligadas, devem ser desen-

volvidas parallelamente, dedicando-se-lhes igual somma de

esforço.

Nada adeantaria, por exemplo, possuir meios de commu-

nicação os mais aperfeiçoados e bem elaborados, e haver gasto

sommas fabulosas para conseguil-os, si no momento critico
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falta uma organisação cabal ao seu emprego ou não se formar
convenientemente o pessoal que os ha de manejar, cousa quenão se improvisa de uma hora para outra.

As forças de mar e terra da época anterior a Volta eram
muito mal servidas de communicações. Póde-se mesmo dizer
que as communicações de guerra, como as entendemos hoje,
não existiam naquelle tempo. Juntem-se a isso a enorme dis-
tancia entre os systemas de signaes empregados então, geral-mente visíveis, e as rapidíssimas communicações electricas e
radioelectricas de que dispõem actualmente o exercito e a
marinha.

A descoberta do telegrapho electrico e submarino, como
conseqüência da maravilhosa descoberta da pilha e da corrente
electrica, e mais tarde a adopção do telephone, resolveram os
processos de communicações da guerra terrestre, levando sur-
preendentes modificações ao vasto campo da guerra naval.

Mas foi a invenção prodigiosa da radiotelegraphia (1897)
que mudou fortemente o caracter das communicações mari-
timas, estabelecendo pela transformação do que já existia, os
systemas de combater no oceano.

A radiocommuniçação (radiotelegraphia e radiotelephonia),
comquanto vindas por ultimo, occupam hoje o primeiro postoentre as communicações navaes. Segue immediatamente, porordem de importância:

a) Os telegraphos electrico e submarino, que dispõem de
funeções estratégicas de primeira ordem nas operações da
guerra naval;

b) Os systemas ordinários de signaes de bandeiras,
signaes á distancia, luzes coloridas e signaes acústicos, usados
exclusivamente a bordo, que representam a tradição naval do
século, com os lentíssimos aperfeiçoamentos da technica
moderna;

c) Os systemas de signaes luminosos (helioscopio, appa-
lhos Fanni, pharóes, projectores electricos, etc), baseados es-
pecialmente no alphabeto Morse;

d) Os systemas de assignalamento submarino, com ondas
acústicas (typo Fessenden) e ondas ultrasonoras (osciladores
electricos a crystal) ;

e) Os systemas de assignalamento com raios invisíveis
infravermelhos e ultravioleta, ou "luz negra";
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/) Os telephones electricos, porta-vozes, transmissores

de ordens, correio pneumatico e outros systemas de commu-
"icação interna usados especialmente no âmbito das esquadras

e dos estabelecimentos marítimos e outras sédes de terra.

A par desses diversos systemas de communicação, que a

technica e arte naval puzeram ao serviço da marinha, como um

svstema nervoso, existem ainda outros, que se evidenciam á

mercê das necessidades de occasião.

Trata-se de alguns processos empregados na ultima guerra,
e especialmente depois delia, com o fim de revelar e identificar

a presença de forças adversarias antes de serem avistadas; para
exemplo, o radiogoniometro, que revela as transmissões tele-

graphicas do inimigo; o hydrophone, que basêa o seu funccio-

namento na auscultação sub-aquatica dos sons; o aerophone,

que, exerce idêntico papel nos aviões; os prumos acústicos, que
se fundam na reflexão dos raios ultrasonoros que provêem de

objectos metallicos mergulhados, etc.

Dentre esses meios de communicação, é sabido, por exem-

pio, que o telephone não supplantou o telegrapho; que a radio-

telegraphia não poderá substituir a telegraphia ordinaria ou

submarina; analogamente, a radiotelephonia não substitue nem

a telephonia nem a própria radiotelegraphia. Ao contrario,

nenhum meio de communicação encontra no moderno campo

experimental logar privilegiado, não fazendo sinão adaptar-se

aos processos já existentes.

O mesmo se verifica nas communicações navaes, onde os

systemas electricos e radio-electricos ultra-modernos vieram de-

parar o uso dos signaes de bandeiras e outros systemas, opticos,

acústicos, luminosos, etc., como no tempo da marinha á vela,

e que, de resto, ainda têem emprego nos nossos dias.

Assim, a radiotelegraphia domina soberana no campo de

communicações estratégicas e só excepcionalmente é empregada

para communicações no campo tactico, para o qual, á primeira

vista, parece indicada a radiotelephonia. O assignalamento

por bandeiras, os signaes á mão, as semaphoras, por sua vez

não cederão logar nem á radiotelegraphia nem á radiotelepho-

nia, nem aos signaes diurnos com os projectores ou outros

meios modernos. De outro lado, os systemas pyrotechnico e

acústico vão perdendo terreno dia a dia no campo de commu-

nicações de bordo, si bem que ainda não se possa prever a sua

extincção definitiva.
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1 o que se refere á radio-communicação, suppõe-se quecom os elementos 
que actualmente se possuem seja possívelcon rontal-os aos outros meios de communicação naval, va-

endo-se especialmente dos ensinamentos colhidos na "rande

guerra.

Não se pôde negar que a funcção da radiotelegraphia se ia
particularmente estrategica. Ao desenvolvimento de taes fun-
cçoes devem concorrer:

«) As redes radiotelegraphicas mundiaes;
b) As redes radiotelegraphicas nacionaes;
c) Os systemas das companhias particulares;
d) As rêdes radiotelegraphicas das colonias;
c) As estações R. T. da marinha de guerra;
f) As estações R. T. da marinha mercante;

g) As estações R. T. da aeronautica.

Da utilidade das rêdes radiotegraphicas mundiaes 
já se

tem dito e escripto abundantemente e se repetirá que são muito
de admirar as rêdes de grande alcance que a Allemanha, com
admiravel clarividencia, installou nas suas colonias e em vários
outros pontos, em communicação com o estrangeiro. A própria
Inglaterra ora se empenha com igual fervor em ligar radiotele-

graphicamente a metropole com os principaes domínios e colo-
nias, aproveitando-se da sua larga escala de recentes disposi-
tivos dirigiveis (bcam-stations) descobertos por Marconi; e a
í rança também pensa em utilisar as ondas curtas para levar a
cabô a cadeia de ligação inter-colonial, cujo primeiro projecto
data de 1913.

Para a marinha a cadeia radiotelegraphica mundial tem

por principal objectivo transmittir ordens ás forças navaes e
aos navios mercantes 

que operam e fiscalisam os mares ou
guarnecem as colonias; a manter o contacto com os comboios
cie aprovisionamento \ os transportes de tropa, os submersiveis
em cruzeiro, etc.

Dar á marinha os meios radiotelegraphicos mais abun-
dantes e aperfeiçoados não significa tel-a dotado das radio-
communicações mais efficientes, si, ao mesmo tempo que a

preparação desses meios não se cuida da elaboração dos syste-
mas ou dos methodos de communicação. Esses devem ser

poucos e simplificados; sobrecarregar as estações de bordo de
apparelhos variados e com diversas características 

pôde causar
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damno no que concerne á organisação da relativa escripturação
de normas, horários, tabellas, circulares, etc, que, por com-
plicada applicação trazem á pratica mais contratempos queutilidade no serviço de radio communicações.

O estudo dos methodos de radio-communicação implica,
portanto, na consideração dos seguintes argumentos:

a) Formulação de ordens e mensagens;
b) Codificação das mensagens;
c) Processo de transmissão e recepção de mensagens;
d) Registro e decifração de mensagens.

Pois que as mensagens transmittidas pelo radio podem ser
as mais das vezes interceptadas pelo inimigo, é necessário quesejam sempre convertidas á fôrma secreta, valendo-se de codi-
gos preparados com antecedência, em tempo de paz.

Uma diffusa consideração das questões inherentes á ci-
fração e á deci fração seria realmente interessante, por isso quesobre o assumpto se travam as maiores controvérsias.

Aos progressos da cryptographia se oppõem os da crvpto-
analyse, ou o modo de decifral-a, e o radio, acercando-se de
abundante material de interpretação, faz, na paz ou na guerra,
o jogo desta ultima.

Os systemas de radiotelegraphia secreta ou selectiva
acham-se ainda em estado primitivo; identicamente não se obti-
veram até hoje resultados satisfatórios nos instrumentos quecifram e decifram mensagens.

E' nos novos systemas de radio-transmissão photographica
de imagens e de autographos que se depositam as maiores espe-
ranças; e esses systemas vão-se rapidamente desenvolvendo na
Europa e especialmente na America, com resultados muito apre-
ciaveis, esperando-se que em breve possam fornecer a chave do
interessante problema.

Accentua-se nas principaes marinhas a tendência a distin-
guir as radio-communicações do radio-assignalamento tactico,
de manobra e de tiro.

O funccionamento das primeiras é conferido ás estações
R. T. normaes de bordo e de terra; o do segundo a uma
nova cathegoria de apparelhos que só em 1915 surgiram a
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bordo, tomando logar junto aos postos de manobra da esquadra.
Sobre o emprego desses apparelhos existem idéas contradicto-
rias, e a sua introducção no serviço creou problemas novos, me-
recedores de discussões e ponderações.

Da experiencia até hoje adquirida no serviço R. T. de
bordo e dos ensinamentos da guerra naval parece deduzir-se

que para se poder coordenar efficazmente a acção do Poder
C entral com a do Commando em Chefe da Armada nos mares
c com as bases de operações, é necessário ter-se em conta o
exacto funccionamento das seguintes relações ou linhas de com-
municação R. T. previamente estabelecidas e organisadas:

a) Ligação entre o Poder Central ou Centro e o Com
mando em Chefe, no mar;

b) Ligação entre o Centro e as repartições especiaes iso-
ladas que desempenham missões distinctas;

c) Ligação entre o Commando em Chefe, no mar e as

repartições subordinadas;

d) Ligação entre o Commando em Chefe, no mar e as

bases;

c) Ligação das bases com as repartições ou os navios

isolados, desempenhando missões especiaes;

/) Ligação entre o Commando em Chefe, no mar e suas

próprias forças destacadas;

g) Ligação eventual da Base com o Centro;

h) Ligação dos Commandantes da Esquadra, Divisões,

Flotilhas, etc. ; com as simples unidades componentes.

Um exame summario dessas ligações poderá parecer muito

complexo e talvez de quasi impossível solução, devido ao estado

actual da technica e ao funccionamento de tantos serviços cm

áreas relativamente restrictas com meios R. T. necessaria-

mente limitados de que dispõem os navios.

O contrario se obtém constituindo um processo simplifi-

cado de radio channcl,. tantas quantas são as ligações requeri-

das; dando aos navios a possibilidade de transmittir e receber

simultaneamente com mais de um apparelho, de modo analogo

ao que se opera nas estações de terra, e finalmente estabele-

cendo no mesmo navio o maior numero possível de apparelhos

regulados para varias ondas.
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Sobre o emprego da radiotelephonia nos serviços R. T.

navaes ha ainda idéas bastante confusas. A radiotelephonia

permitte ao Commando em Chefe transmittir verbalmente

ordens e instrucções ao vasto campo das suas dependencias;

permitte igualmente a cada um dos commandos isolados fazer

o mesmo com as suas ordens e corresponder-se com os supe-

riores com a mesma facilidade com que se fala numa simples

rede urbana.

Excessivo enthusiasmo e conseqüente pessimismo devem

ser necessariamente evitados, dando-se então á radiotelephonia

o verdadeiro papel que lhe compete nas communicações navaes.

Em primeiro logar. é notorio que a transmissão radiotele-

phonica resulta mais alterada quando se effectua com ondas

continuas sinuosoidaes; a perturbação manifesta-se em geral

num iritervallo de onda proporcional ao quadrado da onda

inicial.

Secundariamente, sabe-se que uma boa modulação radio-

telephonica não pôde ser feita sinão com o emprego de disposi-

tivos de transissão muito perfeitos e microphones de tvpo espe-

ciai, como os que empregam normalmente as grandes estações

de radio-diffusão.

A modulação feita com os transmissores R. T. communs

de valvula, empregando os microphones a carvão, e a recepção

com os receptores communs de bordo não podem produzir

sinão um serviço imperfeito e aleatorio, inferior ao que se obtém

com as communicações na linguagem Morse.

De outra parte, a radiotelephonia, além de ser custosa e

sujeita a perturbações, torna a radio-communicação menos re-

servada, facilitando a intercepção de parte do inimigo.

Por isso, em quasi todas as marinhas, o emprego da radio-

telephonia ainda se acha limitado. Geralmente os apparelhos

radiotelephonicos são de uso mais freqüente em operações entre

submersiveis e nas communicações aéreas.

Existe, porém, uma forte corrente contraria ao uso da ra-

diotelephonia na aviação, cuja adopção é unicamente aconse-

lhada pela necessidade de accumular a funeção de observador

com a de radiotelegraphia. — 
(Da 

"Rivista 
Marittima").

Trad. Sebastião de Souza, Cap. Tenente.

A ESPUMA DO MAR

Uma das particularidades 
mais sensíveis da agua do mar

é a facilidade com que sobre ella se produz a espuma, não de
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breve duração como a que se vê sobre a agua dôce, mas que
se conserva por muito tempo.

Até então pouco se tem feito para estabelecer as causas e
particularidades da producção da espuma do mar. Segundo a
terminologia da chimica colloidal, a espuma é um organismo
disperso, cujo dispergente é de natureza liquida e o disperso
aeroforme. O gráo de dispersão é na agua do mar tão tenue,

que mesmo a olho nú se pôde verificar a sua natureza hectero-

genea. A agua do mar, cuja espuma branquissima é tão cara-
cteristica na crista das ondas, deve conter matérias em disso-
lução que produzem pelliculas de superfícies, resistentes. Se
para produzir-se a espuma só existem sáes dissolvidos, ou então
seja a causa a gordura produzida pelo plankton destruído e sa-
ponificado com as matérias alcalinas da agua do mar, como
admitte Natterer, também Otto Krummel deixa insoluvel este

problema em sua obra 
"Handbuck 

der OzeanogTaphie,,
2. ed. I volume, pag. 283.

Como quer que seja, parece que a um maior gráo de sal-
sugem corresponda uma mais intensa producção de espuma. A
estabilidade da espuma do mar que chega a um alto gráo de re-
s>stencia em superfície, não se encontra unicamente na espuma
adensada depois de mar agitado na costa, encontra-se também
nos boqueirões, descriptos e illustrados por J. W. Sandstrom
na obra 

"Deux 
théoremes fondamentaux de la dynamique de

la mer' . (Der Svenska hydrografisk-lecologiska Kommissio-
nens Skriffer, VII pag. 6). Constituem o limite superior de
uma superfície discontinua penetrando a profundidade, ao
longo da qual e de ambos os lados a agua, que afflue na super-
feie de uma parte da terra e da outra de mar aberto, nella
mergulha a espuma superficial assim affluida não pôde afun-
dar-se e se adensa na linha de separação.

Os produetores da espuma são as ondas do mar e também
cm ultima analyse, o vento. Na producção da espuma póde-se
distinguir duas especies cuja differença se apresenta bem cara-
cteristica a todo navegante 

que acompanha com interesse este

phenomeno.

1. A mais vistosa e mais commum é a 
"espuma 

de res-
sacca nas costas. A sua explicação é também mais fácil,
visto como é evidente que a massa d'agua que com a crista da
onda se dirige para a costa deve perder a sua estabilidade e
transformar-se em espuma ao encontrar um obstáculo solido.

2. Também em alto mar, privado de obstáculo, o cimo
das cristas das ondas é coberto de uma coroa espumante. Isto
é um indicio de que as ondas não adquiriram ainda aquella ve-
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locidade que pelo cffeito do vento lhes corresponeleria e não
adquiriram ainda o estado de equilíbrio. O vento, sendo neste
caso notavelmente mais veloz do que as ondas, joga parafrente os cimos daquellas ondas, onde melhor pôde se appücar.
Ao derribar-se as cristas dá-se'uma intensa mistura com o ar,e a "espuma elo vento", assim produzida, conserva-se frèquen-
temente em fôrma de facha ria superfície elo mar ainda pormuito tempo depois de acalmado o mar.

Igualmente assistimos ao espumar das ondas quando as
partes inferiores destas soffrem um retardamento na sua velo-
cidade, como acontece nos baixios ou próximo da costa. Nestes
casos, a parte superior conserva uma velocidade superior e
inclina-se para a frente em relação a atrazaela; phenomeno este
que se observa quando as ondas chorream em praias baixas.
Nestes casos vemos a agua tomar freqüentemente no seu revi-
ramento a fôrma quasi ele um cylindro horizontal, encerrando
um cylindro de ar, e mais tarde, pelo seu esphacellamento
crear uma intensa "espuma de ressacca".

Menos freqüente que o phenomeno antes dito, dá logar a
uma variante cuja observação offerece maiores occosiões na
praia do que no mar largo. Trata-se elo caso quando cristas
coroadas pela espuma e creadas pelo vento do mar encontram
imprevistamente ventos de terra; succede então que a espuma
das cristas não cahem para a frente, mas em fôrma de longas
fiadas, quasi uma crineira atravessada por um pente, é trazida
no sentido opposto ao vento. Com effeito a semelhança de tal
phenomeno com uma esve.açante crina branca apparece muito
bem accentuaela, tanto mais que a fôrma do dorso das onelas é
semelhante ao perfil recurvo elo pescoço de um cavallo.
Accrescente-se ainda a este facto o movimento sussultorio da
onda, produzido provavelmente pela direcção opposta do mar
e do vento, o quadro que disto resulta é de uma maravilhosa
semelhança a cavallos gallopanelo com as crinas esparsas ao
vento. Todos áquelles que attentos fixarem este facto, sen-
tirão a justura desta comparação e também não se admirarão
se os poetas ele todas as épocas, começando por Homero e pelos
seus successores, para só nomear alguns, Fedr. Theodoro Vis-
chler, Holger Drachmann, Detlev von Liliencron, Gustav Fre-
sen cantaram estas ondas os mercadores de Poseidon "crinas
esvoaçantes", etc. Provavelmente este phenomeno apresenta-se
mais comniumente no Mediterrâneo do que no mar do Norte, e
isto porque em primeiro logar a salsugem que promove a for-
mação ela espuma é maior, em segundo logar a rica configura-
ção costeira e insular deve ser a causa de uma mais freqüente
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inversão da direcção do vento, especialmente do terrestre 
para

o mar, e pòr fim a maior densidade de população costeira e
seu mais intimo contacto com o mar offerecerá maiores oppor-
tunidades para observação deste phenomeno.

Tem-se tido também occasião de observar em mar largo,

porém mais raramente, e isto provavelmente porque repentinas
mudanças de direcção do vento não são ahi tão freqüentes como
proximo da costa.

3. Segundo a conhecida theoria de Helmoltz, as ondas
crescem transmittindo-lhe o vento a sua própria energia até
que não tenha chegado ao estado de equilíbrio, ou seja até que
as ondas nao tenham alcançado dimensões correspondentes á
velocidade dominante do vento. Elias se propagam então de
fôrma invariável, com velocidade constante e são definidas 

por
Helmoltz 

"ondas 
estacionadas", 

pois, referidas a um systema
de coordenadas crescentes com as próprias ondas, constituem

um movimento estacionario de ambos os meios. Theorica-
mente taes ondas não deveriam produzir espuma alguma,

porém é obvio que um tal systema estacionario pôde consti-
tuir-se e ser duradouro até quando a direcção e velocidade do
vento conservem invariavel por uma duração considerável;

cousa esta muito rara. Na natureza achamos ao em vez,
só raramente, um único systema ondulatorio, pois também a
minima mudança de direcção ou de velocidade do vento origina
um novo systema de ondas, logo que a superfície do mar

assume uma forma que é o resultado de múltiplas interferen-
cias ondulatorias. Isto podemos ver também nas cartas das
curvas de nivel da superfície do mar construídas pelo methodo
sterophotogrammetrico, cuja primeira foi feita por E. Kohls-

chutter e publicada no 12° fasciculo da 
"Meerskunde" 

(Ber-
lim 1907, pag. 11). São estas interferencias que produzem a
espuma, e por sua vez a theoria de Helmoltz diz o porque.
Quando á altura maxima de uma onda correspondente o ven-

to dominante em um dado momento chega a ser superada pelo
facto de superposição de dois systemas de ondas que se cru-
zam; a linha de perfil das ondas soffre, segundo a theoria, uma
interrupação no ponto mais elevado. Ahi, como acontece na

natureza, de modo que as cristas se adelgaçam cada vez mais

até o desapparecimento da cohesão superficial do cimo da onda.
Segundo a citada theoria as massas de agua — como se expli-
cou em uma precedente publicação sobre a producção de super-
ficies ondulatorias ("Leitschript der Geselchaft fur Erdkunde,

(Berlim 1899, vol. 34, pag. 408-424), deveria neste caso tomar
uma fôrma limitada por dois ramos de hyperbole. E' obvio
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que uma crista de fôrma tão fina, pendente de ambos os lados,

deveria cahir e produzir assim a espuma. Neste caso a mis-

tura entre a agua do mar e o ar não é tão intenso como na

formação de espuma antes explicada; aqui a agua escôa-se e a

espuma com effeito logo apparece. Um bello exemplo deste

caso vemos na photographia do 
"National 

Geographic Maga-

zine", Agosto 1925, pag. 168. Taes 
"espumas 

escoantes"

podem ser observadas também na interferencia de ondas pro-
duzidas por dois vapores que se encontram. Muito differente

é o caso quando em mar largo dois systemas de ondas interfe-

rentes expellem tal espuma em cada ponto de interferencia de

duas cristas. Observando de um ponto elevado de um mastro

vê-se então a superfície dividida em quadrados em cujos an-

gulos a agua se esparge emquanto todo o proprio systema se

desloca com o caminho das ondas. Este phenomeno pelo que
se sabe ainda não foi descripto; não que seja muito raro, visto

como, de variadas dimensões, é verdade, tem-se podido observar

no estreito de Davis, no Mar de Barent, junto da costa atlan-

tica de Marrocos e no Mediterrâneo oriental.

4. Em violentas tempestades o vento arranca e lança não

só das cristas mas de toda a superfície do mar partículas de

agua, de modo que a espuma não fica circumscripta a pequenos

pontos, porém os ventos de furacão transformam o mar em

uma massa espumante. Esta 
"espuma 

de furacão" foi repro-

duzida com admiravel nitidez na maravilhosa photographia
tomada pelo Conde von Larisch-Moennick e publicada na sua

obra 
"Sturmesee 

und Brandung", a qual além de outras opti-

mas photographias de ourtas especies de espumas das ondas

contém uma quantidade de argutas observações sobre sua

formação.

Seria inútil querer fazer ver que as varias especies de es-

pumas se apresentam commummente unidas entre si. Espe-

cialmente a espuma do vento e a do furacão e, na ressaca, a

espuma de vento e de ressaca, soffrem tal mistura intensiva,

que tornam impossível uma distincção entre ellas.

A photographia offerece também ao profano um bom

meio para procurar segura base para o estudo da espuma do

mar. Onde se apresentar occasião, dever-se-ia fazer uso de

apparelhos steresphotogrammetricos, especialmente de pontos
elevados dominando vastos espaços da superficie. — 

("Annalen
dei Hydrographie" Setembro de 1927).

Trad. do Almirante H. Boiteux.
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Amilcar Salgado dos Santos —
A Imperatriz D. Leopoldina — S.
Paulo 1927.

Em commemoração ao 1." centenário da morte da sau-
dosa Imperatriz D. Leopoldina, o erudito escriptor Sr.
Amilcar Salgado dos Santos, publicou em volume de 200
paginas, um interessante trabalho intitulado "A Imperatriz
D. Leopoldina", editado em S. Paulo e do qual recebemos
um exemplar que muito agradecemos.

Trata-se de'uma monographia histórica de real valor,
onde mais uma vez o seu illustre autor demonstra profundos
conhecimentos da Historia pátria.

Bem merecida é a homenagem prestada á memória da
excellentissima Imperatriz D. Leopoldina, considerada com
justiça um modelo de virtudes, alem de que documentos
irrefutáveis provam a efficaz interferência que teve na acção
de Pedro I e demais patriotas para proclamação da In-
dependência do Brasil.

Tudo isto está claramente estudado e documentado
pelo autor.

Um trabalho pratico e de utilidade

Annexo á "Revista Marítima" de Dezembro ultimo,
vem o "Regulamento 

para evitar abalroamentos no mar",
commentado e explicado pelo Sr. Capitão de Mar e Guerra.
Octavio Perry.
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Este criterioso official resolveu difficil e necessário pro-

blema. Nesta curta phrase está o melhor elogio que se

possa fazer do seu cuidadoso e claro trabalho, hoje, mais

que nunca, indispensável aos que navegam, maximé em

mares, estreitos e canaes, onde é intensa a navegação cada

vez mais rapida, na sua grande maioria impulsionada pelo

vapor.

Estar ao par, sem hesitações, do regulamento prove-

niente das Convenções de Washington tendentes a evitar

abalroamentos no mar, é dever primordial dos que, em

passadiço de navio, têem, sob a sua responsabilidade, as

vidas de centenas, de milhares de pessoas e material ca-

rissimo, alem de igual damno que possa causar a outro vaso

que, por ignorancia dos signaes convencionados, abalrôe e

metta a pique.

Por ahi se vê o alto e humanitario serviço prestado pelo

Sr. Commandante O. Perry, procurando e conseguindo pôr

ao alcance de todas as intelligencias, em linguagem clara e

meios graphicos, um Regulamento que se impõe aos que

navegam.

Não é a todos que é dado exprimir-se em claresa e

concisão. E' o desideratum almejado pelos que escrevem

para o publico, desideratum esse que poucos, muito poucos,

alcançam. A prolixidade, a diffusão fastidiosa e inútil de

palavras ou de razões é, por assim dizer, a regra geral entre

os que escrevem. Consubstanciar idéas, synthetisar ao

mesmo tempo claro o seu intento, isso sob forma elegante

e. attrahente, poucos o conseguem, maximé os que se de-

dicam ao jornalismo ou, mesmo á revista, esta, entermediario

ao opusculo e ao livro.

O Sr- Commandante Perry preencheu perfeitamente o

seu almejo quanto á clareza com que tratou o assumpto,

pois facilitou o estudo aos que, embora de pouco preparo

intellectual, têm, por obrigação, estar ao corrente de um
"Regulamento" 

do qual depende, como acima ficou dito, a

segurança dos que navegam.
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Como muito bem diz o autor no seu prefacio 
•— o es-

tudo do regulamento não é d'aquelles que se podem fazer

com uma simples leitura, apezar de nada ter elle de tran-

scendente ou mesmo difficil e a despeito de conter expli-

cações e detalhes que provam a meticulosidade dos regu-

lamentadores e uma como previsão das confusões e mais

interpretações futuras.

Ainda na opinião do autor, com a qual concordamos,

o estudante pode aprender o regulamento por dois meios:

pelo emprego da memória, simplesmente; pelo exercício do

raciocinio. Explica, em synthese, o que entende por esses

meios; o quanto é ingrato e deficiente o primeiro, sendo, o

outro, plausível pois conduz á comprehensão, tornando-se

o resultado obtido, solido, duradouro, chegando-se á con-

clusões racionaes.

Será supérfluo aqui aconselhar, aos pilotos principal-

mente, ter, como livro de cabeceira o folheto com que ora os

mimoseia o Sr. Commandante O. Perry, prestando-lhes

bom serviço e, portanto, aos que, confiantes no seu critério,

prudência e saber, se entregam ao somno confortador.

Alem da clareza, o autor, solicito, procura amenizar o

seu trabalho por meios menemonicos claros e até por 
"qua-

drinhas", aptas a reter na memória as manobras a fazer.

"Entre 
o 

"preceito" 
e a razão",

Entre as pontas do dilemma,

Tem como regra suprema:

" — Evitar a collisão — "

"Mostro 
luz da mesma côr?

"Sigo 
rumo sem temor.



NOTICIÁRIO

BRASIL

EXCEPCIONAL HOMENAGEM

O Governo da Republica chilena conferiu ao Sr. Contra-

Almirante Arnaldo Siqueira Pinto da Luz, Ministro da Marinha,

a medalha 
"Al 

Mérito", que lhe foi officialmente entregue no

dia 2 do corrente pelo Sr. Dr. Irarrazabal Zanartu, embaixador

do Chile.

Ao fazer-lhe a entrega da medalha e respectivo diploma,

no salão do Ministério, em presença do pessoal do seu gabirieté
ministerial, pronunciou o mesmo Embaixador um expressivo

discurso enaltecendo as virtudes e demais dotes que caracte-j

risam o homenageado.

Em palavras repassadas de natural emoção, o sr. Contra-

Almirante Luz agradeceu a honrosa homenagem 
que lhe era

tributada pelo Governo da gloriosa Rqmblica de Além Andes.

* *

As manobras da Esquadra — Terminaram no dia 20 de

Dezembro p. p. os exercícios e manobras da Esquadra sob o

corrimando em chefe do Sr. Contra-Almirante J. Isaias de

Noronha, tendo assistido ás ultimas phases do programma os

Srs. Presidente da Republica, Ministro da Marinha e Chefe

do Estado-Maior da Armada.

A Esquadra regressou ao porto da Capital no dia 24 do

corrente.

No dia 27 o Sr. Vice-Almirante José Maria Penido, Chefe

do Estado-Maior da Armada, visitou o navio capitanea coura-

çado 
"Minas 

Geraes".
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Em obediencia ao 
"Programma 

de Exercícios para as For-

ças Navaes Brasileiras em 1927", organizado pelo Estado-Maior

da Armada, a Esquadra realizou integralmente os seus dois

períodos de exercícios.

Na execução desse programma a esquadra esteve fóra do

Rio de Janeiro em actividade durante tres mezes.

Esses exercícios effectuaram-se, a principio individual-

mente, em seguida em grupos e, finalmente, em conjunto.

Tomaram parte nas manobras os seguintes navios: en-

cauraçados 
"Minas 

Geraes", 
"S. 

Paulo" e Floriano"; cruza-

ciores 
"Bahia", 

e 
"Rio 

Grande do Sul"; contra-torpedeiros
"Maranhão", "Pará", 

Piauhy", 
"Rio 

Grande do Norte", 
"Pa-

rahyba", 
"Sergipe", "Paraná", "Santa 

Catharina" e 
"Matto-

Grosso"; transporte 
"Belmonte", 

navio mineiro 
"Heitor 

Per-

digão" e navio tanque 
"Novaes 

de Abreu".

Nas entradas e sahidas dos portos freqüentados pela es-

quadra exercitou-se na varredura dos campos minados e diver-

sos themas tacticos e estratégicos foram resolvidos praticamente

no cruzeiro effectuado até Santa Catharina. . ,

Simulou-se um desembarque na Ilha Grande, onde se fize-

ram todas as provas de tiro,

Estas ultimas provas revelaram um grande progresso do

pessoal.

*
' 

* *

: * I r

Os novos Guardas-Marinha — Com a presença dos Srs.

Presidente da Republica, Ministros da Justiça, da Guerra, da

Viação e da Marinha, outras autoridades civis e militares e

muitas senhoras e senhoritas da nossa sociedade, realizou-se,

no dia 27, na Escola Naval, a cerimonia da entrega das espadas

aos Guardas-Marinha que concluíram o curso, seguida do com-

promisso á bandeira e inauguração.de uma plaça 
— Homenagem

dos sub-officiaes da Armada aos novos Guardas-Marinha.

O Sr. Dr. Washington Luis fez-se acompanhar dos Srs.

Coronel Teixeira de Freitas, Chefe do Estado-Maior da Presi-

dencia, Capitão de Corveta Vieira de Mello, Sub-Chefe, e dos

demais membros da Casa Militar.

Recebido na Ilha das Enxadas pelo Sr. Vice-Almirante

Francisco de Mattos, Director da Escola, officiaes e membros

do corpo docente, além da turma de Guardas-Marinha recém-

promovida, o Sr. Presidente da Republica dirigiu-se ao salão
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de honra da Escola, onde se realizou uma sessão solemne,
durante a qual foi feita a entrega das espadas, das portarias de
nomeação e a mudança das platinas pelas madrinhas dos jovens
Guardas-Marinha. Falou, por essa oceasião, o orador .da
turma, Guarda-Marinha Chagas Diniz. A seguir, o Capitão-
Tenente Sebastião de Souza dirigio aos novos aspirantes as
seguintes palavras.

Guardas-Marinha!

Cá estou de novo a falar-vos, para dizer-vos as mesmas palavras
com que no anno passado tive a ventura de saudar a ultima turma que
deixava o refugio da escola, a casca de aspirante na pittoresca gyria
maruja, e emplumava azas para um dia rumar aos vagos horizontes do
mar na mais árdua, na mais nobre, na mais gloriosa das profissões.

Péssima escolha tornastes a fazer. Contam como aneedota que
certo chefe político do sertão mineiro, em vésperas de. eleições, costu-
mava dizer aos componentes do seu partido: — Rapazes, não estou aqui
para tolher a liberdade de ninguém. Vocês são homens livres, indepen-
dentes no pensamento e na acção. Portanto, votem em quem quizerem,
contanto que seja no Coronel Tiburcio".

Assim constou-me que os guardas-marinha deste anno quizeram
proceder em relação á minha apagadissima pessoa. Ao illustre membro
ca commissão de festejos que lhes fora sondar a opinião esses brilhan-
tes camaradas responderam: — " Você, seu Chagas, pôde escolher quem
quizer para fazer a nossa saudação, contanto que seja o Gastão Pe-
nalv?.".

Procedimento que de modo nenhum se justifica. Todavia é tão
subido o meu prazer quando me vão buscar para esta honrosissima
tarefa, minha alegria é de tão desmedido quilate", que confesso a emoção
que nesta hora me vae n'almà, só comparável á emoção daquelles que
ao cabo de longa e tortuosa travessia novamente se encontram no ágape
paterno, libando entre irmãos de armas as profundas saudades do.
passado.

Na ordem psychologica das graduações navaes, o posto de guarda-
marinha é mil vezes superior ao de almirante. Pelo menos, é essa doce
supposição que se acalenta no peito desses bravos que hoje penetram no
fulgurante limiar da classe, com as suas fardas de botões dourados
onde cada ancora symbolisa de facto uma esperança — essa esperança
que jamais se perde, e nos inspira vida a fora como incendido fanal de
illusões. Julgo os demais por mim, que já na beira do encanecimento.
primeiro passo no declive da descrença, ainda me lembro com ternura
do dia em que sahi guarda-marinha.

Foi a 20 de Dezembro de 1906. Já lá se vão bem puxados vinte
e um annos. Eu era todo um nervo c uma espectativa. Rondava, como
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Romeu, o balcão de Julieta, a porta do alfaiate onde se confeccionava

a minha sobrecasaca. Horas deslisavam arrastadamente como grilhões

em lages de calabouço. De quando em quando, eu arriscava um olho

para dentro da loja onde a minha armadura de guerreiro, a minha

aurea túnica de Nessus, se fabricava com uma lentidão mortificante.

A's vezes, não me continha, entrava, inquiria dos costureiros, irritava

cs empregados, assaltava os patrões, alarmado pela demora da minha

sobrecasaca. E lá fóra, ao grande sol, o mundo inteiro á minha espera,

a multidão que no meu modo de pensar se acotovelava para me ver

sahir daquella casa, fardado de guarda-marinha!

Súbito, de mão alviçareira acena-me de um aposento ao fundo.

Corro. E lá dentro, dependurada de um cabide, vislumbro, heróica

como um trophéo de batalha faiscante de ouro, agaloada nos punhos,

com passadeiras que eram arco-iris, a minha deslumbrante indumentária

Como um noivo em dia de esponsaes, logo me metto nella Na preci-

pitação, vou rompendo costuras que se desfazem com o protesto pas-

sivo das cousas que se importunam. Mas tudo vae me vestindo vae

me cobrindo o iinmenso orgulho de official de marinha, como uma

luva em mão aristocratica. Por fim ponho o boné, dou ao espelho

uma ultima mirada, e deixo a loja com o ronipante e a audacia de

Nelson, quando partiu da camara do 
" 

Victoria" para a jornada de

Tralfagar.

Ganho a rua. A dous passos comtemplando de esguelha a minha

pose, um soldado de policia fez-me uma desageitada continência. Para

mim foi uma homenagem de guerra. Nunca mais atravéz de vinte

e um annos pude esquecer aquella cortezia, e primeira a que mais lison-

geou a minha kilometrica vaidade de guarda-marinha.

Ainda hoje trago no coração, com fraternal carinho, a figura cortez

do soldado desconhecido.

Em seguida, atravessei, ufano de mim mesmo como se aquelle

posto de marinha tivesse sido creado só para meu uso, patente de in-

venção do meu orgulho — a cidade repleta, aquella hora vespera de

movimento e elegancia, e fui postar-me á porta da chapelaria Watson

numa esquina da rua do Ouvidor. Manequim de sirgueiro, toda gente

naquelle dia havia de ficar sabendo que eu fora promovido a guarda-

marinha. E acredito que a minha presumpção não tivesse escapado a

ninguém. Dia feliz e inolvidavel. No calendario começava o verão,

mas no meu peito, em plena primavera tudo eram flores frescas escan-

dalosas de chlorophina, que as causticantes brisas do oceano ainda não

haviam crestado pondo desanimos no coração.

Dest'arte decorreram outros dias de incalculável contentamento. Tudo

eram estréas, sensações inéditas, e o receber profuso de felicitações de

parentes, de amigos, de simples conhecidos que queriam participar :1o

meu júbilo porque sabiam que eu, na caprichosa loteria da vida fóra
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premiado com o galão de guarda-marinha. No fim do mez reservava-se

para a minha alegria mais uma grande surpreza, uma surpreza material,

que me encheu a alma de espanto e as algibeiras de dinheiro. De sete
mil e quinhentos, o parco soldo de aspirante de então, eu passava a

ganhar trezentos e sessenta mil réis — fortuna colossal que fazia de
mim um nababo da lenda do esbanjador e prodigo. Recheado caminhei

para a cidade. E nesse dia não houve parente pobre que não tivesse o
seu presente, nem mendigo que estendesse em vão uma supplica á minha

generosidade. Como a baratinha da histria, que achou um vintém, com-

prei tudo quanto imaginar se possa, e de ha muito me fascinava nas vi-
trines da cidade Só não levei para casa um automovel Ford, porque
ainda era no tempo honesto e tranquillo dos pacatíssimos bondes de
burro.

Mais tarde, no desfolhar de cada dia, a minha arvore principiou
a troca amarga de folhas verdes por folhas amarellas num outomno de-

crepito, e foi á sombra delia que um bello dia de meditação cahiu-me

ás mãos, sob á fôrma de um soneto, a verdadeira fé de officio de official

de marinha. Quem traçou de espirito moço, foi o Tenente Velho So-

brinho, meu querido irmão em Apollo e em Neptuno.

Eil-a:

Aspirante-licenças, namoradas,

escola, formaturas sabatina,

prisão, recreio, natação, pancadas,

enjôo, danças, muque, disciplina....

Tenente-versos, festas, jogatina,

amantes, musica, invenções, paradas,

viagens, bebedeira, hemoglobina,

mercúrio, noiva, emprestimos, maçadas...

Commandante-familia, lar, despesa,

projectos, ambições, fumo, riqueza

política, conforto, urudonal...

Almirante-sessões, bordados, fama,

discursos, pavilhões, remedios, cama,

rheumatismo, jazigo e... funeral.

Nada melhor, como acabaes de ver, para synthetisar a nossa vida,

meus caros collegas, essa dura e enganosa vida do mar, em cujo pri-
meiro degráo hoje vos collocaes com brilho e galhardia, embora ao

vosso conscio julgamento, tal qual como eu, quando sahi garda-marinha,

já vos pareça occupar as culminancias.
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Deus vos conserve assim, para enlevo das vossas almas e para honra
das tradições marujas.

Como os que vos antecederam também quizestes adornar a vossa
festa do convívio florido da mulher. E elegestes cada qual vossa ma-
drinha. Bem que o fizestes, para não morrerdes pagãos. Além disso,
será sempre por mercê dessas mesmas mãozinhas delicadas que ainda
ha pouco vos tiraram do casulo de aspirante a borboleta azul — guarda-
marinha, que seguireis pelo mundo, cheios de fé e de felicidade rumo
ás paragens do desconhecido. Ireis por certo viajar, correr terras e
mares sem fim na anciã indomita de aventurosos cavalleiros andantes.
Faz-se mister que o mundo vos conheça, e por meio da vossa tuba clan-
gorosa de propheta do Brasil de amanhã tome-se conhecido e respeitado
este colosso onde nascemos, e um dia despertará para assombro dos povos
de vanguarda. Essa bandeira que tremula nas nossas caranguejas ae
guerra soffre a febre ancestral de desvendar oceanos e de mostrar-s_
radiante das suas cores, aos olhos pasmos do universo.

E' necessário fazer-lhe a vontade.
Temos por sorte no governo supremo um patriota que por saber

a fundo a accidentada historia dos bandeirantes, é o maior bandeirante
do Brasil actual. A immensidão do nosso território dá-lhe ás vistas sof-
fregas de amplos horisontes uma nevrose de desbravar, de dilatar pia-
nicies e fronteiras, de abrir estradas que são canaes de progresso, cunho
frisante dc sua alma enérgica.

E' impossivel — todo o paiz conjectura — que essa visão desli-
mitada não se estenda também aos caminhos do mar; e dentro em pouco
descortinemos, a surgir da fimbria azul elas águas, unidas e fortes, pre-
parada e viril, a nova armada nacional.

Crede com toda a segurança, meus jovens guardas-marinha que ainda
sereis as guarnições intelligentes das bclonaves de um futuro próximo.
Amanhã estareis todos a bordo, e o vosso papel será o de vestaes do
fogo sagrado que nos legaram antepassadas glorias, e que jamais ~e

apagará do espirito das armas. Com certeza sereis os escolhidos para
levar ás raças que nos cortejam os apertos de mão da pragmática.

Estamos na época das festas.
Papá Noel, que foi tão camarada para vós, depondo no vosso sa-

pato o refulgente galão de guarda-marinha, ainda será melhor se coi-
locar no outro sapato o brinde esplendido de uma commissão ao es-
trangeiro.

Sede felizes.
Rõa viagem!

Encerrada a sessão, prestaram os Guardas-Marinha o com-
promisso á bandeira.
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Terminada essa parte da solemnidade, retirou-se o Chefe

da Nação, sendo-lhe á sahida, como á entrada, prestadas conti-

nencias por uma companhia de Aspirantes.

Houve, a seguir, uma parte esportiva, que se prolongou
até o cahir da tarde, quando se iniciaram as danças, que corre-

ram sob a maior animação até ás 22 horas.

E' a seguinte a turma dos jovens officiaes:

Gilberto Lavenere Wanderley, Augusto Roque Dias Fer-

nandes, Carlos das Chagas Diniz, Guilherme Fischer Presser,

Donald Azambuja Lovvndes, Zilmar Campos de Araripe Ma-

cedo, Luiz Clovis de Oliveira, Hermann Gonçalves Martins,

Miguel Magaldi, Carlos Luiz Duque Estrada, Rubem Saba,

Hermann Baenz, Alberto Salvador d'Orsi, Armando César

Martins Burlamáqui e Benjamin Penna Aarão Reis.

*

* *

Escola Naval de Guerra — O Sr. Contra-Almirante

Ministro da Marinha determinou as seguintes alterações no

legimento interno e no curso da Escola Naval de Guerra.

A organização dos Departamentos passa a ser a seguinte:

—• Departamento de Commando; II — Departamento

de Operações, subdividido em duas secções: a) Secçâo de

Tactica; b) Secção de Estratégia.

curso fica desdobrado em: I — Curso Superior (Re-
visão); destinado ao preparo para o Commando de Força e

para a Chefia de Estados-Maiores.

II — Curso Preliminar, destinado ao preparo para o Com-

mando de navios e para os serviços de Estado-Maior.

Os Departamentos disporão, para o ensino, dos seguintes

officiaes:

— Departamento de Commando: Chefe, o Vice-Director

da Escola; Auxiliar, o Secretario da Escola.

II — Departamento de Operações: Chefe, um Capitão de

Mar e Guerra ou Capitão de Fragata.

Auxiliares: cinco Capitães de Corveta e um official do

Exercito, assim distribuídos: dois Auxiliares directos do De-

partamento, sendo um delles o Official do Exercito; dois para
a Secção de Tactica e dois para a Secção de Estratégia. Os

Capitães-Tenentes diplomados entre 1923 e 1927 poderão ser

nomeados na falta de Capitães de Corveta.
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Os Chefes e Auxiliares dos Departamentos deverão ser

Officiaes com diploma do Curso Superior, ou diplomados antes

da subdivisão dos cursos, agora posta em vigor.

Poderão ser matriculados:

No Curso Superior: Capitães de Mar e Guerra, Capitães
de Fragata e Capitães de Corveta (entre os números 1 e 30 do

quadro).
No Curso Preliminar: Capitães de Corveta e Capitães-

Tenentes (entre os números 1 e 70 do quadro).

Os officiaes generaes poderão acompanhar o Curso Su-

perior ou de Revisão.

Os alumnos do Curso Preliminar auxiliarão os jogos dos

problemas tacticos, estratégicos e logísticos resolvidos pelos
alumnos do Curso Superior.

As matrículas serão feitas na ultima semana de Dezembro.

Os alumnos do Curso Superior ou de Revisão deverão

apresentar-se á Escola entre os dias 2 a 10 de Janeiro e os do

Curso Preliminar, entrç os dias 1 a 10 de Fevereiro.

A abertura das aulas será em 1 de Março e o encerramento

em 1 de Dezembro.

Os alumnos, no prazo compreendido entre a apresentação

e 1 de Março, informar-se-hão ou recapitularão os assumptos

do curso.

De Dezembro de 1929 em diante, nenhum official poderá
ser matriculado no Curso Superior sem que já tenha diploma

do Curso Preliminar ou já tenha sido diplomado em data an-

terior a deste aviso.

O diploma só será conferido aos officiaes que, na opinião

do Director e da maioria dos Chefes e Auxiliares dos Depar-

tamentos, o merecerem.

O Director da Escola proporá ao Ministro da Marinha,

durante o curso, o trancamento da matricula dos officiaes que,

pelas informações dos Departamentos, não tiverem revelado

interesse ou aproveitamento.

ALLEMANHA

Cruzador 
"Emden" — Chegou ao porto de Capital no dia

22 de Dezembro o cruzador Emden, primeiro navio de guerra
construído pela Allemanha depois da guerra européa.

Sua construcção foi iniciada em 8 de Dezembro de 1921,

nas carreiras da Mariha em Wilhelmshaven. Os trabalhos do

batimento da quilha foram demorados. Somente a 7 de Ja-
neiro de 1925 o navio foi lançado ao mar.
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»

Elle pertence á classe dos pequenos cruzadores deslocando

6.000 toneladas.

O seu armamento consiste em 6 canhões de 15 ctms. e tres

de 8,8 ctms.; dois tubos de lança-torpedos.

As sua9 caldeiras podem ser alimentadas a oleo ou a carvão,

e têm a força de 46.000 H. P. A sua velocidade normal é

de 29 milhas, velocidade essa conseguida facilmente por dis-

posições de forma, aptas para tal fim.

Mede 150 metros de comprimento, 43 de largura e cála

5.30 metros.

Sua tripulação é composta de 513 homens, nos quaes se

encontram 15 officiaes, 6 Engenheiros Machinistas, 2 Médicos,

1 Sacerdote e 100 Aspirantes de marinha.

O commandante do navio é o Sr. Capitão de Mar e Guerra

Ricard Foerster, que tomou parte saliente na batalha de Ska-

gerrake, servindo como artilheiro a bordo do cruzador-coura-

çado 
"Seydlitz".

O Etnden que está realisando uma viagem de circumna-

vegação deixou o nosso posto no dia 2.

O nome de 
"Emdem" 

está absolutamente vinculado ás

glorias da marinha allemã.

O 
"Emdem" 

primitivo foi o navio que mais successos

alcançou no mundo inteiro ao principio da guerra, no Oceano

Indico. Durante mais de tres mezes resistiu heroicamente á

superioridade do inimigo que, ao mesmo tempo, enaltecia os

seus brilhantes feitos navaes.

Perseguido atrozmente por varias esquadrilhas foi, final-

mente, destruído.

"The 
Times", de Londres, na sua edição de 11 de No-

vembro de 1914, dois dias depois da destruição do 
"Emdem 

I"

assim se referiu áquella perda allemã:

"Desde 
os primeiros dias de Setembro appareceu no Gol-

pho de Bengala o 
"Emden". 

Seus feitos se caracterizavam

pela ousadia e pelo espirito emprehendedor da tripulação.

Conheciamos, technicamente, o valor daquella gente brava.

Von Muller, seu commandante. despertou sinceras sym-

pathias aos seus collegas da marinha britannica.

Por que? Porque sendo nosso inimigo, jamais deixou de

tratar com extrema nobreza e amabilidade os seus prisioneiros.

Jamis aniquillou uma vida inutilmente e foi observante fiel e

sincero das prescripções do Direito Internarional.
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Uma manhã elle fez entrar o seu navio no porto de Pon-
dicherry, que se achava sem defesa alguma.

Percebendo que não encontrara resistência por falta
de material da gente daquelle porto, depressa elle o abandonou
sem dar alli um único disparo!"

E o 'Times" mais adeante commentava".
"Podemos felicitar-nos pela destruição do cruzador alie-

mão "Emden", porém, precisamos declarar a bem da verdade e
da civilização que estimamos o capitão Von Muller como um
inimigo valente e cavalheiroso. Confiamos em que se salve a
sua vida. porque se um dia elle chegar a Londres, aqui terá
uma recepção bemvinda e magnânima. Nossa raça sabe ad-
mirar um marinheiro eme lutou com ousadia, denoclo e êxito.

Raros são os acontecimentos da marinha de guerra mundial
que sejam tão notáveis como os ela brilhante carreira do
"Emden".

Extraordinária nobreza do chronista do "Times" com as-
sentimento pleno da alta direcção do mais importante órgão da
Inglaterra em fazer tão distinetas observações.

Na França a historia do "Emden" também teve largo éco.

Claude Farrére publicou na "Revue de France", um es-
tudo sobre o "drama de Penang", no qual narra o afundamento
do cruzador russo "Schemstschug" e do torpedeiro francez
"Mousquet", pelo 

"Emden".
Todo o drama foi impressionante.
O "Emden" inutilizou as machinas dos navios inimigos

que se renderam logo.
Todas as tripulações foram feitas prisioneiras. Os navios

postos a pique.

ESTADOS UNIDOS

Programma Naval — O programma naval de novas con-
strucções elaborado pelo governo e remettido ao Congresso pelo
Ministro da Marinha, Sr. YYilbur, comprehende uma despeza
de mais de setecentos milhões ele dollars destinados á constru-
cção de cinco cruzadores, nove destroyers. trinta e dois subma-
rinos e cinco aeroplanos.

A proposta estabelece que o presidente Coolidge tem au-
toridade para suspender a construcção daquellas unidades de
guerra, á sua discreção, de accôrdo com a Conferência Inter-
nacional para limitação dos armamentos navaes.
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A proposito deste programma naval americano o Sr. Bri-

dgenian, primeiro Lord do Almirantado, proferio um impor-

tante discurso, declarando, preliminarmente 
"que 

de modo al-

gum pensava em reprovar a attitudo do governo norte-ame-

ricano".

"Os 
Estados Unidos tinham grandes e ricas regiões e pos-

suhm, de entro lado. t<"<!o o direito de constru r •••i.nr-tos navios

de guerra quizessem. para a defesa do seu pat imciuo geogra-

phico. Era, necessário, porém ter-se em vista que as pro-

postas levadas pela Grã-Bretanha á Conferencia Naval de Ge-

nebra se inspiravam nos mesmos princípios e tinham como base

os mesmos direitos. Os americanos, da mesma forma que os

inglezes, pediam executar na maior amplitude o seu programma.

Quanto a si. accentuou o orador, que não punha em duvida

que os americanos estejam construindo navios unicamente para

fins de defesa. Por tudo isso. se evidenciava claramente que

não havia razão nenhuma de queixa de parte da Inglaterra,

nem havia razão para o governo inglez modificar os seus planos

proprios. Aliás, a Inglaterra jamais pensára em entrar em

competencia de construcções navaes com este ou aquelle paiz.

Affirmava, alto e bom som, que houvesse o que houvesse,

a Grã-Bretanha jamais se afastaria da linha que se traçou, no

caso. isto é, não construir navio nenhum mais do que os ne-

cessarios e imprescindiveis para a sua defesa nacional e para

a salvaguarda do Império. E, para provar o que af firmo,

— terminou o orador — os factos ahi estão aos olhos de todos:

a nossa marinha está agora reduzida á força mais baixa pos-
sivel e compatível com a nossa segurança".

*

* *

Transporte Aviões — Foi entregue ao Governo norte-

americano pelos respectivos constructores, o transporte de

aviões 
"Saratoga", 

que é o maior navio da armada americana.

O 
'"Saratoga" 

custou 40.033.600 dollares e será incor-

porado ao serviço da esquadra do Pacifico no mez de Janeiro,

proximo.

*

* *

Manobras Navaes — O Estado Maior determinou que as

esquadras do Atlântico e do Pacifico, realizem separadamente

intensivo programma de simulacros de guerra durante o pri-
meiro trimestre do corrente anno.
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Da primeiro destas esquadras foi destacada a divisão de
esclarecedores no dia 7 do corrente com destino á bahia de
Chesapeake, para effectuar manobras em aguas cubanas, findas

estas visitou Havana e outros portos do Sul.

A divisão de cruzadores ligeiros composta das unidades

Trcton, Milwarke, Memphis c Raleigh cooperou com a de es-
clarecedores até meiados do mez de Feveriro, para se dirigir,

depois, para aguas do Pacifico, onde se incorporará a esquadra

que seguira a operar em aguas de Hawai.

As flotilhas de explorados e a de hydroplano devem partir
em fins de Janeiro de Hampton Roads rumo a bahia de Guan-

tanamo.

Os navios mineiros e tres divisões completas de submarinos

deixavam no principio deste mez a base de New London, Con-
nectidut com destino ao Panamá, para effectuarem exercícios

e manobras na zona do canal e no golpho do Panamá até

meiados de Abril, seguirão depois em visita a vários portos das

Antilhas. Einquanto a esquadra do Pacifico realisa diversas

manobras nas regiões de São Pedro e San Diego, antes de

rumar para o Hawai, onde fará juncção com a divisão de

cruzadores rápidos.

FRANÇA

novo Destroyer — 
Já foi lançado o destroyer 

"Mars" 
pri-

meiro da serie de seis unidades similares, construído nos esta-
leiros de Blainvill. Os seus característicos principaes são:
comprimento, 107m,20; bocca 9m,84; machinas de turbinas de
engrenagem que que accionam quatro eixos, 32 HP e 32 milhas
de velocidade.

O armamento comprehende quatro canhões de 130 m/m
e dois anteaereos de 30 m/m e mais dois tubos para lançar
torpedos de 550 m/m.

Os outros destroyers desta mesma classe são: L'Adroit,
Alcyon, La Palme, Fortune e Railleuse.

*

* *

Navio Escola — O velho cruzador Edgar Quinet depois

das necessarias adaptações vai substituir o navio escola Jeanne

d'Are, no porto militar de Toulon. Seu nome que recorda

um notável escriptor e político francez é agora substituindo pelo
de Jeanne d'Are, que evoca a lembrança de uma sublime he-

roina da Historia.
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HESPANHA

Navio Escola — Está em construcção no estaleiro Exe-

varrieta um navio escola para guardas-marinha e que terá o

nome de Sebastian d'Elcano, grande navegante hespanhol, gloria
da marinha mundial.

Trata-se de um navio de 3600 toneladas, armado a lugar

de quatro mastros, com um motor auxiliar Diesel de 800 HP.

Tem alojamentos confortáveis para oitenta guardas ma-

rinha.

A velocidade prevista utilisando-se do motor é 18 milhas

por hora e a vela, em condições favoráveis, 13 milhas.

*

* *

Novo Submarino — Foi lançado ao mar em Cartagena
o primeiro submarino da seria 

"C" 
de 915 toneladas a super-

ficie e 1290 mergulhado.

INGLATERRA

Navios perdidos no mar — Segundo se lê no 
"Naval 

and
Military Record" (Novembro. 30), registraram-se 131 perdas
de navios no mar, pertencentes á nacionalidade ingleza, em
1926, assim distribuídos: navios mercantes, 80, no total de
116.697 toneladas; navios de pesca, 51 com 3.796 toneladas,
total 120.493 toneladas.

*

* *

Custo DOS cruzadores — O primeiro Lord do Almiran
tado apresentou á Camara dos Communs um calculo do custo
dos cruzadores de 10.000 toneladas em comparação com as
de 6.000; estes custam 1.150.000 libras esterlinas e aquelles
2.140.000. Nestes preços estão incluídos o armamento, mu-
nições e os abastecimentos de reserva. O custeio desses navios
é de 215.000 e 15.000 libras, respectivamente.

ITÁLIA

Novas unidades — Perante numerosa assistência foi lan-

çado ao mar dos estaleiros Orlando, em Livorno o novo cru-

zador couraçado Trento.
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A cidade e o porto achavam-se festivamente decorados.

O Trento igual ao Triestc tem 10.000 toneladas de deslo-

camento e foi construido de accôrdo com as clausulas do tra-

tado de limitação naval de Washington. O seu armamento

principal constará de oito canhões de 202 m/m e doze de 192

m/m. Terá mais tres tubos para lançar torpedos e pôde

transportar tres hydroplanos.

O governo Italiano está fazendo um louvável esforço para

manter a esquadra em nivel igual ao da I"rança, de conformidade

com as decisões da Conferencia Naval de Washington. Neste

desideratum os recursos da industria nacional têm sido apro-

veitados o máximo possivel, com a intenção de dispensar o

concurso dos estaleiros inglezes, que tomaram, não ha duvida,

uma parte conspicua na formação da esquadra peninsular.

O destrover Zcffiro de 1355 toneladas foi lançado ao mar

em Sestri-Ponente e seus gemeos Ncmbo, Bcrea Batlisti e

Mearin serão lançados brevemente.

O navio mineiro Lcpanto, de 700 toneladas e 15 milhas de

velocidade; dois canhões de 120 m/m e preparado para lançar

duzentas minas, foi também lançado ao mar em Ancona.
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(Excerpto do Relatório do Sr. Contra-Almirantc Machado
da Silva, Director de Portos e Costas)

O Brasil, conforme já temos dito, no que diz respeito a
communicações, pôde ser considerado como uim graneie archi-
pelago.

D'ahi a necessidade de uma grande marinha mercante, que
ligue com segurança e rapidez todo este systema insular e que
leve aos mercados consumidores tudo quanto pudermos pro-
duzir.

Mahan considera a aptidão para o commercio marítimo,
uma condição — sinc qua non — para chegar-se ao poder naval.

Para que uma marinha mercante possa se desenvolver entre
nós, é necessário, primordialmente, que as autoridades do Paiz
se convençam que só existe um meio — facilitar — e se con-
vençam ainda, que, o navio, antes de qualquer outra cousa, re-
presenta um capital que deve produzir lucros.

O Capitão de navio Gutierrez Sobral, em uma conferência
em Madrid, dizia:

"La importância estratégica de una region, en ei orden
universad, se mide por su valor econômico".

Ora, se assim é, nenhuma região terá importância estra-
tegica se não tiver a seu serviço quer os transportes terrestres
quer os transportes por agua — a Marinha mercante.

Para a. existência de uma marinha mercante é necessário
ter-se não só o produeto, como os mercados consumidores.

A marinha mercante é o resultado de uma industrialisação
muito adiantada.

E' uma aspiração natural dos povos, que seus productos
sejam levados aos mercados consumidores, por seus próprios
navios de commercio.
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Para não cahirmos em exaggeros optimistas, nós vemos,

pelo que temos dito, que nossa Marinha nacional será sempre

uma dependencia do nosso adiantamento industrial, e deve visar

sempre o volume de nossos produclos.

Assim, a ligação dos centros populosos e productores com

o littoral, é condição vital para a marinha mercante. Para fo-

mentar a marinha mercante nós temos que levar em conta duas

ordens differentes de interesses: o constructor e o armador.

O proteccionismo marítimo, indispensável ás marinhas nas-

centes em vários paizes, tem oscillado entre duas tendencias ex-

tremas: franco auxilio ao constructor, franco auxilio ao ar-

nnador. Em algumas nações, a protecção unilateral deu em re-

sultadò mais uma luta entre essas duas entidades, do que uni

auxilio a qualquer dellas.

Um plano proteccionista, sem estabelecer benefícios que

resultem em monopolio de uma determinada companhia ou ar-

mador, deverá comprehender as maximas facilidades internas,

regulaimentares, nauticas, portuarias 
" 

e administrativas.

Para conseguir este desideratum, a primeira condição é

que as diversas repartições que têm que ver com a marinha mer-

cante não tenham regulamentos disparatados, exaggerados ou

de idéas unilateraes.

Todas devem estar subordinadas aos regulamentos das Ca-

pitanias dos Portos, porque, como já disse, penso que a mari-

nha mercante de um paiz não é mais do que a sua marinha mi-

litar com outra forma.

Si na paz o seu 
"training" 

é diverso, na guerra seus ser-

viços em muitos casos são iguaes.

Assim, a Directoria de Portos e Costas deverá ser a Re-

partição directriz da Marinha Mercante; todos os demais re-

gulamentos deverão ser organisados de accordo com os regu-

lamentos desta Directoria.

Os serviços da Marinha Militar, no que diz respeito a ro-

teiros, cartas nauticas, balisamentos, quer luminosos quer cegos;

os signaes de cerração, como as sereias acústicas, os radio-

pharóes e os radio-goniometros, (já por mim pedidos quando

Director de Navegação), são imprescindíveis e urgentíssimos

para a segurança da marinha mercante.

A construcção dos portos deve attender não só á extensão

do cáes de atracação, de accordo com o volume de productos,

como, também, aos apparelhos de rapida carga e descarga e ás

ligações ferro-viarias para o interior.

Nenhuma exigencia deve ser feita que dê em resultado

atrazo nas sabidas ou desembarques, attendendo ao estado do
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tempo, marés, correntes etc., não somente deste porto unas do

porto a que se destinar o navio, sem augmentar as despezas para
o armador.

A arrecadação de uma serie de impostos provenientes de

papeis, sellos, etc., nada representa para o fisco, mas a sua sup-

pressão representa, para o armador, um grande allivio.

No estudo da marinha mercante, é necessário não nos es-

quecermos das lições do passado de outros pó vos que poderão

ser comparados ao nosso por sua geographia.

Si é verdade que a marinha mercante depende do volume

dos productos que a terra nos offerece, é preciso não abando-

nar a hypothese de um colapso desta, no caso dos interesses

da terra a ella chamarem o pessoal que devia formar a marinha

de commercio.

Hoje mesmo se nota uma falta de pessoal superior nos na-

vios de commercio, devido a esse pessoal ter encontrado me-

lhores collocações em terra.

Imaginemos por um momento, em face do immenso volume

de terras inexploradas que possuímos, que a agricultura e outras

industrias tenham um rápido desenvolvimento; nós veremos os

nossos navios desorganisados, e teremos necessidade do con-

curso das marinhas estrangeiras, perdendo tudo quanto os nossos

esforços actuaes, culminados no momento pela feliz adminis-

tração do Lloyd Brasileiro, têm feito em pról do predominio

da nossa marinha civil em nossas próprias aguas.

Frederico Ratzel no seu livro 
"A 

terra e a vida", estudando

a influencia do mar no desenvolvimento da civilisação, diz:

"O 
horizonte dos póvos que vêm o mar em torno de si,

será sempre mais vasto que o dos habitantes de terra firme,

cujo olhar esteja circumscripto pela selva ou pela montanha",

"A 
vastidão do mar augmenta a visão tanto do commer-

ciante como do homem de Estado",

Torna-se necessário o desenvolvimento do gosto pela vida

do mar, o que poderemos conseguir principalmente pelo turismo

marítimo e pelos desportes náuticos.

A obrigatoriedade da organisação, pelas companhias de

navegação subvencionadas, de viagens de turismo periódicas,

não só ás circumvisinhanças dos grandes portos, em dias feria-

dos consecutivos, como, por mais tampo, a pontos interessantes,

não só do paiz como do estrangeiro, trazendo do interior o pes-

soai que a curiosidade agita, ao lado de tarifas verdadeiramente

reduzidas em todos os meios de transporte terrestre, será um

grande passo para interessar o povo pelas cousas do mar, au-
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gmentando, segundo Ratzel, a visão tanto do negociante como

do homem de Estado.

Assim, julgada necessaria a organisação systematica de

viagens de turismo, as épocas seriaim fixadas de accôrdo com

o Director de Portos e Costas, que solicitaria ao Sr. Ministro

todas as facilidades razoaveis pedidas pelas emprezas, incluindo

os abatimentos para as passagens terrestres.

O Dr. Ramos Mejia diz:

"Los 
pueblos tienden al mar, como Ias plantas a la luz;

hay en ellos un genero de hydrotropismo análogo al que posuen

los vegetales para la luz".

Ratzel nota um continuo impulso dos habitantes do conti-

nente para o mar, tanto nos negros da África como nos mais

civilisados povos da Europa.

E' necessário pois entre nós encaminharmos com seguran-

ça, moderação e sabedoria essas tendencias apontadas pelo

Dr. Ratzel, se quizermos ter uma marinha nacional, tanto de

guerra como mercante, á altura de nossos interesses e de nossas

idéas.

NAVEGAÇÃO COM SEGURANÇA E O TELEMETRO.

VANTAGEM DE SUA APPLICAÇÃO NOS

NAVIOS MERCANTES.

(The Nautical Magazine)

O telemetro de Barr & Stroud que está actualmente sendo

installado a bordo dos navios mercantes modernos é, talvez, um

dos melhores instrumentos que tem passado da Marinha de

Guerra ingleza para a Marinha Mercante.

O antigo methodo das (marcações em angulo recto ou de

cruzamento de marcações, sem sé conhecer a distancia exacta

dos objectos marcados tornou-se obsoleto e precário porquanto

é passível de erros que podem comprometter a segurança da

navegação emquanto se fazem os cálculos e correcções da agu-

lha e pessoaes.

Comi o emprego do telemetro evitam-se esses riscos, ficando

o official de quarto conhecedor a cada instante da distancia

exacta a que está passando de uni objecto qualquer, com uma

simples visada; a única operação que tem a fazer é mover um

parafuso até que os objectos coincidam e a escala do instru-

mento lhe forneça a distancia, podendo continuar a verificar a

distancia emquanto o navio continua a navegar.
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Conhecendo a distancia exacta, pôde elle verificar si o

navio se está mantendo no rumo desejado ou se está abrindo

011 fechando o seu angulo de rumo, ou se está conservando a

distancia a que se deseja passar de um determinado objecto sem

recorrer a delongas de cálculos. O telemetro faz o serviço e

além disso impõe confiança.

A maior parte dos pharóes ou barca-pharóes do mundo são

geralmente localisados em posições que marcam escolhos, bai-

xios ou outros perigos á navegação; agem assim como avisos

aos navegantes dos perigos das suas proximidades e em conse-

quencia é, geralmente, de muito maior importancia conhecer-

mos a distancia a que nos encontramos delles do que a sua mar-

cação. Isto pôde ser feito immediatamente por meio do tele-

metro, sem recorrermos a qualquer especie de cálculos, quer de

dia, quer de noite, uma vez que o objecto seja visivel. Para

tornar ainda maior a utilidade do instrumento, foi elle provido

com um stigmatisador que tem por fim transformar um ponto

luminoso em um traço luminoso que pôde. com muito maior

facilidade ser apercebido no campo visual quando um navio está

jogando em alto mar; este apparelho só deve, porém, ser usado

em taes circumstancias. Elle pôde ser introduzido pelo simples

movimento de uma pequena alavanca e ainda apresenta a van-

tagem de servir para a verificação do ajustamento do telemetro,

visando-se uma estrella de 1* grandeza quando a lua não é

visivel.

No extremo da escala das grandes distancias (na gradua-

ção que representa a distancia infinita) acha-se gravada uma

estrella e esta deve ser a distancia obtida uma vez que se visa

um objecto celeste.

Uma outra vantagem que o stigmatisador apresenta é a

facilidade com que se consegue tomar a distancia de pequenos

objectos, taes como boias, pequenas arvores ou marcas -que se

encontram na costa; estes accidentes do terreno são frequen-

temente encontrados ao longo da linha de navegação para a

índia e a África Occidental e em taes condições o navegador

pôde empregar com vantagem o telemetro. Esta mesma obser-

vação se applica quando o cume de um objecto elevado é visto

pouco antes do pôr do Sol.

Marcando-se o seu azimuth e tomando-se a sua distancia

póde-se conseguir stigmographar na carta uma boa posição do

navio.

O gráo de precisão é muito maior do que o dos mais rigo-

rosos methodos actualmente usados a bordo.

No Manual de Navegação do almirantado britannico o uso

do telemetro é preconisado por ser 
"o 

methodo mais rápido e

mais preciso para se obter distancias".
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Sem qualquer idéa de fazer reclame, póde-se dizer que o

telemetro dos Srs. Barr & Stroud é de constituição forte, não

é sujeito a desarranjos e pôde ser facilmente ajustado e por

esses motivos tem sido adoptado por todos os governos depois

de exhaustivas experiencias.

O telemetro é, na realidade um poderoso telescopio pro-

duzindo um augmento de quatorze vezes (nos typos pequenos)

vinte e oito vezes (nos typos maiores) no tamanho dos objectos,

fornecendo-nos assim não só a distancia como também um meio

de facilitar a sua identificação; a equação de erro pessoal é

despresivel, e pôde ser montado em qualquer posição conveni-

ente ao seu emprego; é construído de material não magnético

e assim pôde ser collocado no passadiço, perto da agulha.

O velho methodo de se tomar uma marcação, assignalal-a

na carta, tomar uma segunda marcação, usando a distancia

navegada pelo navio como lado do triângulo a ser resolvido é

precário e sujeito a erros. Nem sempre a distancia pôde ser

determinada com precisão, especialmente quando o navio se

acha sujeito a uma corrente. Com o uso do telemetro pôde

manter-se efficientanente a distancia com grandes vantagens

não só quanto á diminuição da derrota como quanto aos riscos,

mantendo-se o navio em um certo rumo de accôrdo com a dis-

tancia precisa fornecida pelo instrumento.

Póde-se argumentar dizendo que o cruzamento de dois

objectos pôde fornecer uma posição exacta; em certos casos

isto é verdadeiro, mas nem sempre os objectos se acham em

posição que possa fornecer um angulo favoravel, san contar-

mos com o erro pessoal e os erros da agulha.

Outra vantagem apresentada pelo telemetro está na avalia-

ção do erro da agulha. Tendo-se assignalada a posição na

carta, .toma-se a marcação magnética de um dos pontos a partir

desta posição na carta; a differença entre a marcação magnética

e a da agulha dá-nos o desvio para o rumo em que se estiver

navegando. Durante uma cerração, quando não se pode tomar

azimuths, é fácil por este methodo organisar, uma tabella para

os rumos que têm de ser navegados durante a noite.

Um exemplo concreto do valor do telemetro não só para a

agulha como também para a segurança do navio. Antes do tele-

metro tornar-se conhecido na Marinha Mercante o methodo

empregado para marcar a posição de um navio era por meio de

um angulo de sextante e do stigmographo (station-pointer), o

que requeria uma certa pericia e em varias situações era difficil

escolher objectos que fornecessem ângulos apropriados. Este

methodo foi sempre usado não só pelos navios de guerra como

pelos do cabo submarino onde se exige grande precisão. Desde
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o advento, porém, do telemetro de Barr & Stroud, esse methodo
cahio em desuso pela simples razão de que o telemetro fornece
a distancia exacta em poucos segundos e isso permitte collocar
a posição do navio na carta sem possibilidade de erro.

Pode-se, outrosim, calcular a velocidade de um navio ou
de uma corrente, deixando cahir ao mar um objecto, tal como
um barril com Um pequeno mastro; a distancia pode ser tomada
quando o objecto se achar a 1.000 jarelas a ré e novamente
quando a 2.000 jardas a ré; tomando-se o tempo decorrido
entre as eluas, pode-se avaliar a velocidade elo navio ou da cor-
rente, tal seja o caso.

Em varias occasiões tem sido usado o telemetro para deter-
minar a velocidade elos navios percorrendo a milha medida em
suas experiências de velocidade e determinação de suas curvas
de gyro com perfeitos resultados.

Com o telemetro pode-se determinar, também, o raio de
visibilidade, tomando-se uma observação de um objecto de terra
logo que seja elle avistado através da cerração, ou ainela mar-
cando a distancia a que se perde de vista na cerração um
outro navio que se afasta, ou ainda por meio de um objecto
que se lança ao mar, etc.

Podemos condensar varias outras vantagens em poucas
palavras: o telemetro pode fornecer-nos a distancia de um ice-
berg ao navio, ele um casco sossobrado ou fluctuande, de iflm
outro navio, ou o meio de distinguir a luz de um astro no hori-
zonte, etc.

Com o uso do stigmatisador torna-se fácil tomar a dis-
tancia de uma luz em terra ou ele uma luz fluctuante; sem
elle seria ejuasi impossível tomar essa distancia, porquanto uma
luz á distancia transforma-se em um ponto e um ponto de luz não
pode ser cortado pela linha de separação no campo de visão do
instrumento.

E' por este motivo que se tem de transformal-o em uma
linha luminosa, introduzindo-se na visada o stigmatisador.

Si as condições são boas tanto se pode tomar a distancia
ele uma luz fixa como a ele relâmpagos; si as condições, porém,
são más, não será fácil fazel-o com uma luz fixa e será dif-
ficilimo com a outra.

Com uma luz de relâmpagos ou a de uma boia luminosa
que se balança no mar, a luz nem sempre se apresenta na mesma
direcção ou elevação, tal qual como acontece quando se observa
de bordo uma luz por meio ele um binóculo ou óculo de alcance;
como acontece com o sextante, é necessário pratica com o ins-
trumento antes de se conseguir perícia no seu emprego.
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Foram feitas experiências em um navio fundeado e jo-
gando para ver si era possivel tomar o alcance do pharol de
Eddystone nuima distancia de 21.500 jardas com um telemetro
de 9 pés typo FQ2; em três minutos obtiveram-se três obser-
vações, todas ellas exactas não tendo o operador conhecimento
d;>. distancia nem lhe sendo permittido ver nem ler o resultado
na escala. (*)

Trad. do Cap. de Corveta E. Weaver.

MANOBRAS E EXECICIOS COM AS EMBARCAÇÕES
PEQUENAS E COM OS APPARELHOS

DE SALVAMENTO

Entre as obrigações ccJmmuns estabelecidas pelos regula-
mentos da Marinha Mercante, uma das principaes é a que se
refere aos exercícios com as embarcações pequenas, destinadas
a salvamento de passageiros e tripulantes em caso de um si-
nistro qualquer, em que se torne imperioso o abandono do
navio: encalhe, incêndio, avarias irreparáveis, collisão, etc.
Esses exercícios têm por fim verificar o estado de conservação
dos cascos e palamentas das embarcações necessárias á nave-
gação a remos ou á vela, dotação de viveres de emergência e
utencilios de salvamento. Esses exercícios devem ser realisa-
dos com freqüência nos portos terminaes das derrotas por todos
os navios, sejam de passageiros, sejam de carga, no próprio
interesse ela sua tripulação, dos respectivos armadores, e tam-
bem, para satisfazerem as exigências das instrucções interna-
cionaes estabelecidas sobre este importante assumpto.

Reproduzimos de "La Prensa" as photogrpahias de vários
aspectos de exercícios realisados, recentemente, no porto de
Buenos Aires por um grande transatlântico de passageiros que
faz viagens regulares entre a Europa e a Republica Argentina.

Estando ainda bem viva na memória de todos o lamenta-
vel e triste naufrágio do "Principessa Mafalda", essas notas
têm toda a opportunidade e servirão, sem duvida, para cha-
mar a attenção das autoridades, dos armadores e capitães, para
o cumprimento de uma formalidade indispensável á garantia

(*) Barr & Stroud Lmt., de Londres, publicaram as Instrucções
para o manejo e conservação do Telemetro Barr & Stroud para Nave-
gação. Modelo F. T. 32, base 1 metro, com supportes modelos M. H. 37,
M. H. 40 e M. B. 6.

Da traducção em portuguez dessa útil publicação feita pelo enge-
nliciro machinista Cap. Tenente Natal Arnaud, recebemos um exemplar
que muito agradecemos e pôde ser consultado na Bibliotheca da Ma-
rinha. — Nota da Redacção.
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Um transatlantico arriando as embarcações de salvamento, como exercício
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das vidas dos passageiros e tripulantes, porquanto o salvamento

depende do gráo de efficiencia dos barcos e apparelhos des-

tinados a esse fim. t

Vem muito a proposito narrar um facto bem significativo , .

e do qual foi testemunha o illustre Sr. Almirante Henrique

Boiteux, passageiro do paquete nacional 
"Bagé", 

na sua pe-
nultima viagem á Europa. O almirante e demais passageiros .

tiveram occasião de apreciar como um commandante do Llovd

Brasileiro cumpre a rigor o seu dever, quanto ás fainas de sal-

vamento, incêndio, 
"homem 

ao mar", etc. i

Assim, foi-lhe dado observar como o velho lobo do mar»

Captain Deoclecio Wellington, que, apezar de seu sobre-nome

inglez é, entretanto, um brasileiro genuíno, carioca da gemma, ,

sabe coimprehender as responsabilidades que lhe cabem.

Logo ao deixar o navio o porto de Pernambuco, a primeira 
'<

preoccupação do commandante foi verificar as tabellas de pos-
tos de incêndio e de salvamento; depois, dando 

"alarmes", 
com

aviso prévio aos passageiros, fez que todos os escaleres de bordo !

fossem retirados dos picadeiros e promptos a serem arriados. á

primeira voz. Dentro de cada um delles, além da palamentá
havia uma caixa de bolachas e uma quartola d'agua, e uma bus-

sola. Esse exercício foi rapidamente executado -com applausos •

de todos os passageiros. Mais tarde, no porto de Hamburgo,

por determinação dos fiscaes do 
"Lloyd 

Register", repetida,,

essa manobra, mereceu ser louvada, pela rapidez, ordem, e :cer-'

teza com nue foram arriados todos os escaleres. < •

Exercícios a remo

e á vela de embar-

cações salva-vidas.

No afundamento do 
"Principessa 

Mafalda", não coube ao

commandante do 
"Bagé" 

a primazia de chegar ao local do sinis-

tro, porque uma demora imprevista de cinco horas a mais, no
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porto da Bahia, o impediu de demonstrar quanto o seu navio
estava apparelhado para o salvamento de tantos infelizes que o
mar tragou.

Na presumpção de que o bello exemplo do Capitão Deocle-
cio não constitue uma excepção e é seguido pelos commandantes
de outras unidades mercantes, só temos motivo de grande sa-
tis facão, que será maior ainda se tivermos noticias da repetição
desses exercicios.

O Commandante Deoclecio Wellington, seja dito de passa-
gem, é, ao que suppomos, presentemente, o decano dos comman-
dantes do Lloyd Brasileiro; pois, desde 2" piloto, sempre servio
a essa empreza brasileira, tendo antes, em primeira viagem, ao
receber na Escola Naval a carta de Capitão de longo curso, ido
directamente a Sidney, na Austrália, como official de um ve-
leiro, dobrando o cabo Horn, isto em 1888.

NAVEGAÇÃO DO RIO S. FRANCISCO

Entrou em serviço no mez de Dezembro p. p. o novo vapor
"Engenheiro Halfeld", pertencente á Empreza Mineira de Na-
vegação do Rio S. Francisco.

A inauguração do "Engenheiro Halfeld" foi feita com
solemnidade, na presença do representante do presidente do
Estado, do director da Navegação Mineira, Commandante
Chagas Moura, a cuja competência profissional, capacidade de
trabalho e dedicação deve aquella os mais valiosos serviços, e
ele numerosas pessoas de destaque social.

Construído em Hamburgo pela casa D. W. Kremer Sohn
e completamente montado em Pirapora por operários brasilei-
ros, tem o novo navio 47m20 de comprimento por 10 de lar-
gura. E' accionado por uma roda collocada na popa, desenvol-
vendo as machinas uma força de 320 cavallos. Dispõe o navio
de vinte camarotes, cada um com duas camas com enxergão
de arame de aço, tendo ainda lavatorios com agua corrente, es-
pelho, prateleiras para objectos de "toilette", mesa, etc.

O soalho é forrado de linoleo, dispondo ainda de ventila-
cão natural e artificial, esta por meio de ventiladores. Além
disso estão preparados para evitar-se a entrada de mosquitos.

A sala de refeições dispõe de mesas redondas e cadeiras
de vime em numero sufficiente para servir, de uma só vez, as
refeições a todos os passageiros.
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A parte da frente desta sala é fechada e provida de amplas

janellas (do typo das de estradas de ferro); os lados são fe-

chados por elegantes sanefas.

O navio tem excellente convés de passeio, completamente

abrigado, com 34 metros de comprimento por 10 de largura.

Dispõe o 
"Engenheiro 

Halfeld" de uma installação frigo-

rifica, typo Linde, para a camara frigoriíicada e para a fabri-

cação de gelo. No 
"buffet" 

tem ainda uma grande geladeira.

A cozinha é ampla e com todos os requisitos da hygiene.

Toda a agua do consumo é filtrada, para o que dispõe o

navio de tres grandes filtros, typo Neptune. Bons banheiros e

installações sanitarias.

A pintura e arranjos internos foram feitos com material

de primeira qualidade, tendo sido aos mesínos dispensado o

maior cuidado. Finalmente, o 
"Engenheiro 

Halfeld" é provido

de apparelhos contra incêndios e de colletes e botes salva-vidas

em numero sufficiente.

Por essa succinta descripção vê-se que o critério que pre-

sidiu á construcção do novo navio foi cercar o passageiro de

segurança e conforto, e isso se reflectirá ém favor da Navega-

ção Mineira, valendo-lhe como a melhor propaganda e dan-

do-lhe o incremento que o actual governo tem em vista, em

beneficio da região ribeirinha do São Francisco.
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como as despezas fe:tas em iguaes circumstancias, depois

de deliberações motivadas em bem e salvamento commum

do navio e mercadorias desde a sua carga e partida até

o seu retorno e descarga. (Cod. Com.) Para qualificar

. de grossa a avaria, cumpre que se prove: a) que houve

perigo immediato de perda; b) que o perigo procedeu de

fortuna do mar; c) que se procedeu a conselho ou deli-

beração tomada em junta; d) que foi acto para a salva-

ção commum; e) que com aquelle sacrifício se obteve o

fim desejado. (B. J. Borges). Avarie grosse, commune.

General, gross average. Die grosse Havarie. Avaria

grossa, comune.

 simples ou particular 
— o damno feito ás

fazendas por tormenta, presa, naufragio ou encalhe fortuito

durante a viagem e as despezas feitas para »alvai-as. 2o a

perda de cabos, amarras, ancoras velas e mastros, causada

por tormenta ou outro accidente do mar; 3.°: as despezas

de reclamação, sendo o navio e fazendas reclamadas sepa-

radamente; 4o: o concerto particular das vasilhas e as des-

pezas feitas para conservar os effeitos avariados; 5o: o

augmento de frete e despeza de carga e descarga quando, de-

clarado o navio innavegavel, as fazendas são levadas ao

lugar do destino por um ou mais navios. Em geral as des-

pezas feitas e o damno sofrrido só pelo navio, ou só pela

carga durante o tempo dos riscos. (Cod. Com.) Avarie

simple, particuliére Simple, particucular average. Die

einfache, partielle Haverie. Avaria particolare ou regu-

lamento.

 regulamentar as avarias: é a liquidação, re-

partição e contribuição da avaria grossa. Quando esta se

dá ha motivo para contribuição, isto é, que cada interessado

tendo aproveitado do sacrifício voluntário deve supportar

uma parte da despeza ou do prejuízo. E para poder-se
fixar a parte de cada um, proceda-se á operação cujo con-

juncto fôrma o que se denomina regulamento de avarias ou

regulamental-as. Processo que é feito de accordo com o

Codigo Commercial do paiz em que são ellas reguladas.

Redaction du réglement d'avarie. Reglement d'avarie.

The making up of the average statement; general avorage

tratement. Die Dispache einer Havarie grosse. Die Au-

fmachung der Dispache. Formazione dei riparto. Ri-

parto d'avaria comune, grossa.
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 regulador das avarias: ou os peritos nomea-

dos pela autoridade competente para formularem o res-

pectivo regulamento e avaliarem os prejuízos e despezas,

e indicarem sua rpartição Regulateur des avaries dispacheur.

Average stater. Ajuster Der Dispacheur Perito regula-

tore d'avaria.

 
(t. mach.) — em uma machina a vapor;

quando uma machina funcciona as avarias communs que

ella soffre são os estragos, as rupturas, o torcimento, o aque-

cimento de uma ou mais de suas peças, interrompendo assim

seu movimento ou funccionamento temporário ou perma-

nentemente. Taes entre muitas outras a ruptura do eixo

motor; a ruptura da trama de um cylindro; a ruptura do

connector ou puxavante; a ruptura do pino da manivella;

a ruptura do collar de excentrico; a ruptura de qualquer das

bombas da machina; a ruptura dos chapéos dos mancaes;

dos bronzes respectivos. Avaries de la machine. Engine

break-downs. Die Havarrion bei Schiffs machinen. Ava-

rie n'ella machine marine.

 da caldeira: são os diversos accidentes de que

são susceptíveis os geradores marítimos, taes entre outros:

ruptura dos tubos; abatimento do céo de uma fornalha; íen-

dimento da fornalha; encravamento da valvulo de segu-

rança; encravamento da torneira de extracção; arrebenta-

mento do tubo de vapor, etc. Avaries de la chaudiére.

Boiler break-downs. Die Kesselhavarien. Avarie delia

caldaie.

 na mastreação; — 
(t. app.) — a ruptura ou

fendimento de qualquer mastro, mastaréo, páo, ou verga que

se dê durante a viagem e que em regra geral é sempre sus-

ceptivel de reparo a bordo Avarie dans la mature. Damago

in the mast. Die Beschadidung in der Bemastung. Ava-

rie nell'alberatura.

AVERBAR — 
(t. adv) — Registrar pagamentos e lan-

çar nas cadernetas ou assentamentos dos officiaes e praças

da guarnição de um navio todos os pagamentos que lhes

são feitos. Noter
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 de suspeita uma testemunha: — 
(t. jud.) nos

conselhos de dscip/ina e de guerra, é não acceitar ou recusar

uma tetemunha cujo depoimento não pode ser tomado em

consideração seja por inspirar desconfiança a uma das partes

seja por ter parentesco com o accusado ou emfim por outro

qualquer motivo igualmente acceitavel. Refuser 1'accep-

tation d'un temoin. To refuse acceptance of a wintness.

Der zeuge annahme verweigern. Rifutare l'accettazione

dun testimonio.

AVIAÇÃO — 
(t. aeron.) — Systema de locomoção ou

de navegação aerea, fundada no emprego de vehiculo mais

pesado que o ar, empregando meios mecânicos derivados do

vôo dos passaros. Aviation navigation aérienne. Aerial

navigation. Die Luftschiffahrt. Navigazion aerea.

AVIÃO — 
(t. aviac.) —E' synonymo de aeroplano; de

plano, de machina de voar etc, enfim um aeronave munido

de machina e helices para percorrer os ares transportando

gente e bombas para offender o inimigo. Avion. .Plane;

Aircraft; aerial ship.

AVIADOR — 
(t. aviac) — O piloto que conduz e di-

rige um aeronave. Aviateur. Aviator; pilot; airman.

AVISADOR — 
(t. teck. — Apparelho empregado em

diversos misteres para chamar a 
"attenção", 

e accionado

pela electricidade, ou pela acústica ou por qualquer força

motora. Avertiseur. Advertiser. Der Melder. Averti-

tore.

 automaticotde incêndio; systema de circuito

telegraphico com termostatos intercalados ou com outro

apparelho affectado pelas mudanças- de temperatura e que

quando se esquentam fecha o circuito com que a campainha

de alarma toque. Avertisseur automatique. Automatic

Advertiser, Der automatische Melder. Avvertitore auto-

matico.

1 electrico — 
(t. elect.) — apparelho para cha-

mar a 
"attenção", 

geralmente fazendo tocar uma cam-

painha. E' empregado para avisar a descida do nivel d'agua

nos geradores a vapor ou nos respectivos tanques para ali-

mentação.
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 do nivel d'agua: — 
(t. mach.) — é elle mo-

vido pela differença do nivel d'agua de uma caldeira ou de-

posito de alimentação; dous fluctuadores fecham cada um

por sua vez um circuito um quando a agua alem de certo

limite; o outro quando ella fica demasiado baixa, no circuito

ha uma campainha, que toca em qualquer dos casos para
avisar ao encarregado do gerador.

Floteur d'alarme; alarme d'alimentation. Alarm-float;

feed alam Der Alarmsc''wimer; der Speiserufer. Gallegi-

ante d'allarme avvertitore per l'alimentazion.

AVISAR — Avertir; donner avis — Fazer, dar aviso;

noticiar, advertir; prevenir; informar-se; pôr-se de preven-

ção. To give notice; to apprise; to inform. Benachri-

chtigen aufmerksam machen. Avvertire; avvisare.

AVISO — 
(.t const. nav.) — Navio de guerra de di-

mensões medianas, construcção leve e linhas muito finas,

dotado de machina de grande força para desenvolver grande

velocidade; serve sobretudo para manter communicações ra-

pidas; para conservar-se sempre em contacto com o inimigo

observando seus movimentos e relatal-os ao commandante

da força de que faz parte. Dispõe de ligeiro armamento

e é em definitiva mais um navio auxiliar que de combate.

Aviso. Advice-boat; dispatch-vessel . Der Aviso; das

Despaschenboot Aviso.

 ministerial: communicação escripta ou ordem

assignada por ministro de Estado, ou decisão ministerial

transmittida aos diversos departamentos de seu ministério

para a execução de suas ordens e deliberações. Ordre;

arrêt ministerielle. Ministerial order; letter. Die Minis-

teriel Krief. Aviso ministerial aos navegantes: noticia of-

ficial pela repartição competente meteorologica ou hydro-

graphica sobre o tempo reinante ou provável, ou sobre

marcas de navegação, isto é, boias, balisas e pharóes, seu

deslocamento ou estado actual. Avis au navigateur, avis

meteorologique. Meteorolical report. Der Meteorologische

Wetter bericht. Bolletino meteorologico.

 de máo tempo ou tempestade: signal que as

estações próprias meteorologicas dão ou exibem sobre ap-

proximação de temporal ou de desiquilibrio atmospherico.
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Avis de tempête. Storm warning, forecast. Die Sturm-

warnung. Aviso di tempestá.

A VISTA — 
(t. naut.) — Diz-se que um navio, um

pharol, uma costa, um porto, está á vista quando do navio

em que se está navegando, vê-se ou percebe-se taes ob-

jctos. A vue de In sight of... In sicht von... A vista

di...

AVIZ — 
(t. condec.) — Antiga 

'ordem 
honorifica ou

condecoração de Portugal reino e do Brasil império.

AXIOMA — 
(t. math.) — mathematico: principio es-

tabelecido e de tal evidencia que não requer demonsração.

Axiome. Axion. Der Axion Assioma.

AXIOMETRO — 
(t. naveg.) — Instrumento que in-

dica a direcção do leme; - collocado sobre a parte de vante

da roda do leme e posto em movimento por elle ao memo

tempo que a cana, cuja posição fica assim indicada. Axio-

métre. Tell-tale of the tiller axiometer. Der Axiometer

meter. Assiometro.

AZAS — 
(t. mach.) — do helice: partes ou superfícies

helicoidaes do propulsor e que actuam sobre a agua movidas

pelo eixo competente para dar impulso ao navio. (Veja

Helice.) Ailes de l'helice. Screw blades. Der Flugel

eines Propllers Pala dell'elica.

de um aeronave: — 
(t. aviac.) — superfícies

que se deslocam com fraca inclinação sobre sua trajectoria.

A concavidade da curva é em geral virada para baixo. Nos

monoplanos ha só um plano ou aza; nos biplanos ha dons

planos um por cima do outro; o de cima chama-se plano ou

aza superior; o de baixo plano inferior, ou aza inferior, Ailes.

Wings.

perfil da aza: é a figura obtida cortando a aza

por um plano parallelo ao eixo longitudinal do avião. Profil

d'une aile. Wing curve.

 corda de um perfil de aza: é a linha que une

as extremidades da curva do perfil da aza. Corde d'un per-

fil d'aile. Wing secion chord.
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Flexa das azas: é a maior distancia que separa

a corda da parte superiora da curva. Fléche. Back sweep.

:— Intrados: parte concava da aza; chamada

também superfície ventral ou face inferior da aza. Partie

concave de l'aile face inferieure de l'aile. Bottom of wing;

lower surface of wing.

-—  estrados: parte convexa da aza; chamada su-

perficie dorsal ou simplesmente dorso; face superior também

da aza. Dos de 1'aile; face supérieure. Top side of wing.

AZEL — 
(t. zoolg.) — nome de um peixe da índia.

Nom d'un poison de l'Inde. Name of an indian fish.

AZIMUTH — 
(t. astr.) — de um astro: é o angulo

formado no zenith pelo meridiano superior do lugar e o

vertical do astro, ou o arco do horizonte contado de um dos

pontos cardeaes N ou S até o vertical do astro. Azimuth.

DasAzimuth. Azimuth.

 verdadeiro: é o calculo pela formula cujos ele-

mentos são a altura do astro no momento, a distancia polar
e a colatitude ou o complemento da latitude do lugar da

observação. Azimut calculé, vrai. True azmuth. Das

wahre Azimuth. Azmut vero

 magnético: é o marcado com a agulha azi-

muthal e portanto aííectado da variação, e d'ahi a necessi-

dade de comparal-o com o azimuth verdadeiro para ter a va-

riação.

AZIMUTHAL — agulha azimuthal: agulha de marcai

guarnecida de pinnulas com reticulos ou fios e munida de

um vidro colorido para amortecer o brilho dos raios solares

quando preciso, (veja agulha.) Compass azimuthal.

Azimuth compass. Der Azimuth- compass. Bússola azi-

mutale.

AZOTADO — 
(t. chim.) — ou nitrato: sal resultante

da combinação do ácido nitrico com bases saliferas que são

substancias que tem a propriedade de formar saes. Azotate

nitrate. Nitrate. Das Nitrat. Nitrato.
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 de amoníaco: substancia resultante da combi-

nação do nitrato com o amoniaco. Azotato d'amoniaque.

Nitrate of amonia. Das Ammoniunitrat. Nitrato d'amo-

niaco.

 ou nitrato de prata: é o que commumente se

chama pedra infernal, substancia caustica obtida em cristaes

de parte oxidada e dissolvida pelo ácido nitrico diluido em

duas ou tres vezes seu peso d'agua. Azotate d'argent;

pierre infernale. Nitrate of silver. Das Silbernitrate

Nitrato d'argento.

de 
potassa: synonimo de nitro, ou sal formado

pelo ácido nitrico com a potassa. Azotate de potasse; nitre;

salpêtre. Nitrate of potasse; nitre. Das Kaliunnitrat; der

Salpeter. Nitrati di potássio.

de soda: synonimo de nitro-cubico, ou sal for-

mado de ácido nitrico e soda. Azotate de souda; der Na-

cubique. Nitrate of soda; cubic nitre. Das Natrumni-

trat; der Natronsalpeter. Nitrato di sodio.

AZOTO — 
(t. cim.) — ou azote: é um gaz incolor

transparente, sem gosto nem odor e principalmente notável

pela auencia de propriedades activas. E' um ingrediente

essencial á todo o tecido animal e a todos os productos ve-

getaes que possam ser convertidos em sangue no corpo

animal. Azote. Azot. Der Stickstoff. Azoto.

BÀCALHAO — 
(hist. not.) — Peixe do mar, da ordem

dos jugulares, isto é, dos que tem as barbatanas situadas de-

baixo da garganta. E' excellente alimento; salgado e secco

é muito empregado pela gente marítima em longas viagens.

Abunda no banco da Terra-Nova» nos Estados Unidos da

America do Norte. Morue. Cod-fish. Der Habeljan.

Merluzzo.

Bacamarte — 
(t. arm.) — Antiga arma de fogo por-

tatil, de cano curto, e reforçada na coronha; de bronze e po-

dendo ser utilisada como carabina em terra, ou a bordo

apoiada em forquetas collocadas nas bordas do navio ou nos

cestos de gavea, para defeza contra abordagem. Espin-

gole. Blunder-buss. Die Donnerbuchfe. Spingardella.
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BACIA — 
(t. geog.) 

— Região baixa rodeada de

serras ou terrenos altos; formada por um curso d'agua e as

de todos os seus affluentes directos ou indirectos). Bassin.

Bason; basin. Das Becken. Bacino.

BADEJO — 
(t. hist. nat.) — Peixe do BRAZIL

muito apreciado; é muito abundante nas costas do sul do

paiz, sobretudo na bahia de Guanabara.

BADERNAS — 
(t. app.) — Botões ou ligaduras que

se tomam ou fazem com fio de carreta, merlim, mealhar ou

outra linha, para unir, juntar ou prender dous cabos

quaesquer, taes como talhas, colhedores das enxarcias e

outros. Amarrage. Seizing; lashing. Die Bendslung;

der Bandsel. Legatura.

BAFAGEM — 
(t. meteor.) — Aragem; sopro de vento

muito fraco. Brise folie. Baffling wind. Der umlaufende

Wind. Vento verabile.

BAGAGEM — Os objectos, taes como: bahus, malas e

outros effeitos contendo roupas e etc. pertencentes aos pas-

sageiros ou tropas embarcadas em um navio mercante ou

de guerra. Bagage Luggage. Das Gopack, Bagaglio.

BAGRE — 
(t. hist. nat) — Peixe pequeno, longo, ra-

bifurcado, de pelle côr de prata e a armado com dous es-

porões. Abunda na costa sul do Brazil sobretudo no Rio

Grande do Sul.

BAHIA — 
(t. geog.) 

— Concavidade em uma costa,

formando sacco mais ou menos fechado, onde penetra o

mar e no qual podem abrigar-se navios vindos do alto mar.

E' sempre menos profunda do que um golfo. Entretanto

ha bahias que são verdadeiros portos taes entre outras a

bahia de Guanabara ou porto do Rio de Janeiro; e outras

de grande extensão e quasi impropriamente assim cha-

madas, como a bahia de Hudson, a de Baffin que melhor

classificação teriam se as chamassem mares. Baie. Bay.

Die Bucht. Baia.

BAIARDOS — 
(t. app. — Defezas de madeiras que

se colloca presa nas enxarcias reaes para proteger as mesas

respectivas quando as embarcações que servem para virar

um navio de carena n'elle atracam. Termo obsoleto como

obsoleta é a operação de virar de carena.



Annaes do Archivo de Marinha
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JOSÉ JOAQUIM RAPOSO

Filho de João Raposo e dc D. Thereza de Jiesus Raposo, natural

de Lisboa, nasceu em 3 de Junho 
de 1785, conforme declarou no

Quartel Geral da Marinha.

Segundo Tenente Graduado — Foi-lhe conferido este posto por

Decreto de 3 de Março de 1821, havendo estes servido como Pratico

da Costa e Barra do Pará, nomeado por titulo da Secretaria de Ma-

rinha de 27 de Agosto de 1819. Tomou o commando do Navio 
"Animo

Grande", por nomeação de 2 de Abril de 1823. Passou para a Presa

"Triumpho da Inveja" em 9 de Julho de 1823.

Promov do a Segundo Tenente por Decreto de 9 de Julho de 1823.

Passou para a Presa 
" 

Principe Real" em 28 de Agosto de 1823; e

para a Charrúa 
" 

Luconia" em 19 de Novembro de 1823.

Promovido a Primeiro Tenente por Decreto de 6 de Dezembro

dc 1823, contando antigüidade de 12 de Outubro do mesmo anno.

Sendo condemnada em Vigo a Charrúa 
"Luconia", 

se transportou em

um navio inglez, apresentando-se, nesta Corte em quatro de Outubro

de 1824. Tomou o commando do correio 
" 

Qeneral Lecór" por no-

meação de 5 de Novembro de 1824; desembarcou em 4 de Outubro

de 182S. Em 10 de Novembro de 1825 tomou o commando da Charrúa

" 
Harmonia".

Promovido a Capitão Tenente por Decijeto de 31 de Janeiro de

1826. Passou, da charrúa 
"Harmonia" 

para a fragata 
"Imperatriz"

em 19 de Maio de 1826; para commandar o brigue 
"Vinte 

e nove de

Agosto" em 21 de Fevereiro de 1827; para commandar a corveta

'"Maceió" 
em 7 de Março do meí/mo anno.

Promovido a Capitão de Fragata pelo Almirante Barão do Rio

da Prata, Commandante da Esquadra do Sul, em 6 de Abril de 1828,

e confirmado neste posto por Decreto de 12 de Maio de 1828. Passou,

da corvêta 
"Maceió" 

para a fragata 
"Imperatriz" 

em 20 de Maio

de 1828; desta para a fragata 
" 

Piranga" em 29 de Fevereiro de 1829

— desembarcou por desarmamento, em 23 de Abril do mesmo anno.

Nomeado para commandar a fragata 
" 

Príncipe Imperial" em 13 de

Janeiro de 1830. Passou para commandar a corvêta 
"Maria Izabel",

que depois denominou 
"Regeneração", 

em 9 de Fevereiro de 1830;

desembarcou na Baha, em 8 de Feverero de 1834. Por Aviso de 7

de Maio de 1834 foi nomeado para embarcar na Fragata 
"Principe

Imperial" sob as ordens do Chefe de D visão 
João 

Taylor, havendo

se apres-entado em 6 de Abril de 1834.

Por Aviso de 20 de Setembro de 1834 se determinou que apenas

chegue a Bahia tome o commando da Corvêta 
"Regeneração"; o que
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verifcou-se. Pa-sou deste ultimo navio para commandar a Fragata
" Imperatriz" no Pará em 28 de Setembro de 1835; desembarcou
nesta Corte em 13 de Fevereiro de 1836. Por Aviso de 9 de Março
de 1836, foi nomeado para tomar o commando das Barcas de Soccorros
e a direcção do Pharol da Ilha da Rosa. Exonerado desta commissão
por Aviso de 29 de Abril de 1836, tomando nesta data o commando da
Corveta "Dois de Julho", de onde desembarcou na Bahia em 11 de
Março de 1836. Em virtude do Aviso de 15 de Feverero de 1837,
veio daquella Provincia á Corte na Charrúa " Trinta de Agofto' e
apresentou-se em 30 de Abril de 1837, afim de apresentar contas como
Commandante da " Dois de Julho" durante a commissão em que esteve
na Europa. E no ajustamento de contas ficou alcançado na quantia
de 3:561$551, que por Aviso de 29 de Abril de 1837 se determnou pa-
gasíe a Fazenda Nacional, pelo desconto mensal da quinta parte de
seus soldos.

Por nomeação de 15 de Fevereiro de 1838, tomou o commando da
Corveta "Regeneração". Por Aviso de 4 de Março de 1839, foi no-
meado para ir em commissão a Provincia do Rio Grande do Sul, com-
mandando um Vapor do Commercio, sendo-lhe conservado o commando
da " Regeneração", da qual depois desembarcou por Aviso de 22 de
Agosto de 1839. Tomou o commando da Fragata " Paraguassú" por
Aviso de 29 de Agosto de 1839.

Promovido a Capitão de Mar e Guerra por Decreto de 2 de De-
zembro de 1839, contando antguidade de 22 de Outubro de 1936.
Por Aviso de 21 de Janeiro de 1840 foi nomeado para commandar a
Fragata " Principe Imperial" estacionada na Provincia da Bahia.
Passou na mesma qualidade de Commandante para a Corveta " Rege-
ncração", por Av.so de 6 de Julho de 1840 e tomou o commando no
dia 9 de Outubro de 1840. Foi nomeado o Commandante das Forças
Navaes estacionadas na Bahia, por Aviso de 4 de Agosto de 1841, e sub-
stituido por Avifo de 29 de Outubro de 1842. Desembarcou da Cor-
veta " Regeneração" por mostra de desarmamento na Bahia em 22 de
Novembro de 1842.

Apresentou-se em 2 de Dezembro de 1842, vindo de passagem no
Brigue Escuna "Pirajá". Nomeado Commandante da Fragata "Prin-

cipe Imperial" e do " Corpo de Imperiaes Marinheiros" por Aviso de
12 de Dezembro de 1942. Por Aviso de 22 de Maio de 1843 foi no-
maedo para a commissão do exame das Derrotas dos Navios da Ar-
mada. Exonerado do Commando do Corpo de Imperiaes Marinheiros
por Aviso de 21 de Novembro de 1843. Por Aviso de 13 de Abril de
1844 foi nomeado para commandar as Forças Navaes estacionadas no
Rio Grande do Sul, para onde part u no Vapor " Paquete do Sul" em
13 de Maio de 1844, e tomou o commando das citadas Forças em 25
do me-mo mez de Maio. Por Decreto de 5 de Dezembro de 1844 foi
nomeado " Intendente da Marinha" da " Provincia da Bahia".
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Entregou o Commando da Divisão Naval do Rio Grande do Sul
em 7 de Janeiro de 1845, e tomando neste dia o commando do vapor
"Paranap tanga", apresentou-se ao Quartel General em 20 de Ja-
neiro dc 1845. Seguiu á seu destino na Província da Bahia em 2 de
Fevereiro de 1845, indo de passagem no Brigue "Pirajá". Tomou
posse do lugar de Intendente em 20 de Fevereiro de 1845.

Promovido a Chefe de Divisão Graduado por Decreto de 14 de
Março de 1847.

Promovido a Chefe de Divsão por Decreto de 14 de Março de
1849. Foi exonerado do lugar de Intendente da Marinha da Bahia por
Decreto de 22 de Novembro de 1849, o que foi communicado em Aviso
ele 26 do mesmo mez. Pelo Aviso de 15 de Maio de 1850, se lhe con-
cedeu 3 mezes de licença, com soldo, para tratar de sua saúde na Pro-
vincia da Bahia, onde ainda se achava: apresentou-se cm 4 de Setembro
do mesmo anno. Em v.rtude do disposto em Ordem Circular de 15
de Abril de 1851 apresentou-se no Quartel da Marinha as rer^pectivas
Cartas nomeando-o Official da Imperial Ordem do Cruzeiro em 18
de Julho de 1841, e da Ordem da Rosa em 25 de Março de 1846.
Pelo Aviso de Io de Junho de 1852, foi nomeado Membro da Com-
missão do exame de armamento da Repartição da Marinha, sendo dis-
pensado deste serviço pelo Aviso de 5 de Jane.ro de 1853, e nomeado
pelo mesmo Aviso Membro da Commissão do exame das Derrotas dos
Navios da Armada. Mostrou por documento que já havia satisfeito
a Fazenda Publica, a quantia de que trata o Aviso de 2ç de Abril de
1837. Pelo Aviso de 29 de Dezembro de 1853 foi nomeado comman-
dante da Estação Naval da Provinc a da Bahia, e seguindo á seu des-
tino no Vapor " Golphinho", assumiu o dito commando em 13 de
Fevereiro de 1854.

Promovido a Chefe de Esquadra Graduado, por Decreto de 2
Dezembro de 1854. Falleceu em 28 de Outubro de 1856.

ANTÔNIO PEDRO DE CARVALHO

Filho do Desembargador Antônio de Carvalho Fontes, Henrique
Pereira e de D. Anna Angélica Pereira de Carvalho, natural da Villa
dc Celor.co na Beira, nasceu em 11 de Fevereiro de 1797, e apresentou
certidão de edade, de onde se fez presente extracto.

Voluntário. Embarcou neste posto na corveta "Príncipe Real"
em 23 de Janeiro de 1819, havendo completado o curso mathematico na
Academia de Marinha de Lisboa e na Academia de Marinha do Rio
dc Janero.

Promovido a Segundo Tenente por Decreto de 13 de Mao de 1819.
Desembarcou da referida corveta par doente, em 28 de Julho de 1820.
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Por nomeação de 1 de Dezembro de 1820 embarcou no brigue 
"Balão".

Passou para a escuna 
"Affra" 

em 2 de Março de 1821; desembarcou

em 15 de Março do mesmo anno. Passou para a corveta 
"Maria 

da

Gloria" em 1.® de Agosto de 1821; desembarcou por desarmamento

cm 25 de Outubro de 1822. Por nomeação de 28 de Outubro de 1822

embarcou na fragata 
"União", 

que depois se denominou 
"Pyranga".

Passou para a corveta 
"Maria 

da Gloria" em 17 de Junho de 1823.

Foi delia destacado para o brigue 
"Siqueira" 

em 27 de Junho de 1823.

Passou para a fragata 
" 

Paraguassú" e delia para commandar a presa
"Conde 

de Pen.che"; desembarcou em 11 de Outubro de 1823.

Promovido a Primeiro Tenente por Decreto de 22 de janeiro de

1824. Tomou o commando da barca canhoneira 
" 

GUaratyba" em

7 de Fevereiro de 1824. Passou como subalterno para a corveta
"Maceió" 

em 15 de Junho de 1824. Desta passou para a escuna
"Oriental", 

de onde tornou de novo á corveta 
"Maceió".

Tomou o commando do brigue 
"Januaria", 

no Rio da Prata, em

2 de Junho de 1826, e foi prisionero em 9 de Fevereiro de 1827.

Apresentou-se nesta Côrte a 16 de Março de 1827, vindo do Rio da

Prata em commissão na escuna 
"Lourenço". 

Foi nomeado pata
commandar a escuna 

"2 
de Julho" em 16 de Março de 1827. Passou

para a fragata 
" 

Imperatriz" em 22 de Maio de 1827.

Promovido a Capitão Tenente por Decreto de 12 de Outubro de

1827. Passou para a fragata Nictheroy" em 3 de Fevereiro de 1828;

e tomou o commando interino delia em 16 de 
Junho de 1828, e effec-

t'vo em 5 de Dezembro do mesmo anno ; desembarcou por desarma-

mento em 9 de Dezembro de 1828. Por nomeação de 2 de Janeiro

de 1829 tomou o commando da corveta 
"Carioca"; 

desembarcou por
desarmamento em 7 de Agosto de 1829. Por Aviso de 5 de Abril

de 1830 foi mandado á Bahia servir a bordo da náo 
" 

Imperador do

Brasil". Por Decreto de 12 de Junho de 1834 foi nomeado Intendente

da Marinha da Provincia de Pernambuco.

Desembarcou da náo 
" 

Imperador do Brasil" em 3 de Agosto de

1830. Passou a occupar o mesmo lugar de Intendente da Marinha

na Provncia da Bahia por Decreto de 30 de Agosto de 1832. Chegou

a esta Corte, e apresentou-se em 3 de Outubro de 1832, vindo no pa-

quete 
"Nger". 

Em execução do Aviso de 16 de Outubro de 1832

seguiu á seu destino no mesmo paquete. Em consequencia das reformas

das Intendencias pelo Decreto de 11 de Janeiro de 1834 foi novamente

nomeado Intendente da Marinha da Provincia da Bahia por Decreto

de 14 de Fevereiro de 1834; e foi exonerado desse emprego por Decreto

de 6 de Julho de 1835. Deu posse a seu successor em o dia 31 de

Agosto, e apresentou-se, vindo de passagem no paquete 
" 

Leopoldina",

no dia 2 de Outubro, tudo do mesmo anno de 1835. Por Decreto de

6 de Novembro de 1835 foi nomeado Inspector do Arsenal de Marinha
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CAPITULO X

DA REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA

1 
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-
lamentos do official distinguido, e, si elle pertencer á classe activa,
¦lie 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.
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ASSIGNATURA ANNUAL

Brasil Estrang.

Para officiaes... I ^ .. . I &$000 ^
Para sub-officiaes jExerc.to 

e Armada  
j 7$000 l2$m

Para officiaes da Marinha Mermante e empregados civis

do Ministério da Marinha 9$000

Associações das Marinhas e Repartições 9$000 14$000

Associações estranhas á Marinha 10$000 14$000

Civis estranhos á Marinha 10$000 14$00Ü

Numero do mez  1$000

Numero atrazado dentro do trimestre  2$000

Numero atrazado fóra do trimestre  5$000

PAGAMENTO ADIANTADO

As assignaturas desta Revista podem começar em qualquer época, mas ter-

minam sempre em Junho e Dezembro.

Toda a correspondência relativa á mesma Revista deve ser remettida para
a rua D. Manoel n. 15.

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 marítima, constitue 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

Pagina inteira

Meia pagina .

Por anno Por temeitre

180$000

100$000

íoosooo

60$000

As gravuras, bem como as alterações de annuncios, serão pag&s em

separado.

Os pagamentos, quer de assignaturas, quer de annuncios, de pessoas que
residam fóra desta Capital, só poderão ser feitos por vales postaes.



ANNO XLVII FEVEREIRO DE 1928 N°. 8

UP-TA mar™
BRASILEIRA l^

MINISTÉRIO DA MARINHA

IMPRENSA NAVAL RIOdeJANEIRO

_D C_



RELAÇÃO DOfS PERIODICOS ESTRANGEIROS RECE-

BIDOS PELA 
"REVISTA 

MARÍTIMA BRASILEIRA"

ALLEMANHA — "Nachrich 
fur Luftfahrer".

ARGENTINA — "Boletin 
dei Centro Naval" — "Revista 

Militar"
"Revista 

de Economia Argentina".

CHILE — " 
Memorial dcl Estado Major dei Ejercito de Chile" — " 

Revista
de Marina 

".

CUBA — "Beletin 
dcl Ejercito" — "Neptuno".

ESTADOS UNIDOS — U. S. Naval Institute Proceedings" — " 
Scien-

ti fie American" — "Aviation" — " 
Coast Artillery Journal" — "The

American Journal of International Law".

FRANÇA — "Annales 
Hydrographiques" — "La 

Revuc Maritime" 

LTHustration" — "La 
Nature" — "La 

Pêche Maritime" — "Chambre

de Commerce" — "La 
Science et la Vie" — "L'Aeronautique" 

—
"Q. 

S. T. Français et Radioelectricité" — "L'Air".

HESPANHA — "Revista 
General de Marina" — "Revista 

de Segunda

Ensenansa" — "Ibérica" — "Técnica-Revista-Tecnologico 
Industrial"

" Espaiía Marítima " — " 
Revista de Ias Espaíías 

".

INGLATERRA — "Army 
and Navy Gazette" — Engéneerring-Iliustrated

Tournal" — The Journal of the Royal Artillery" — "The 
Naval and

Military Record" — "The 
Nautical Magazine" — "Shipbuilding 

and

Shipping Record" — "The 
Aeroplane" — "Flighf — "The 

Journal
of the Royal Aeronatical".

ITALIA — "Bollettino 
dell'Emigrazione'' — "Revista 

de Artiglieria e Gênio"
"Rivista Marittima" — "L'Africa 

Italiana" — "L'Universo" 

"L'AIa 
d'Italia" — "La 

Gazzetta dell'Aviazione

MÉXICO — "Revista 
Aerea" — "Revista 

dei Colégio Militar".

PERU — "Revista 
de Marina".

PORTUGAL — "Boletim 
da Agencia G. das Colonlas".

URUGUAY — "Revista 
Marítima".

R- — Esta 
"Revista" 

acceita a permuta de Revistas e Magazines onde

a sciencia em geral, a arte militar e os assumptos navaes e marítimos sejam

tratados.
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AS PEQUENAS BIBLIOThECAS

E' provável que muitos dos nossos leitores tenham lido em

outras Revistas congeneres, noticias ou artigos com relação

as pequenas bibliothecas de bordo dos navios, quer de guerra,

quer mercantes.

Assim só temos motivos de justa satisfação tornando

publico que a Directoria Geral da Bibliotheca da Marinha pro-

seguiu com excellentes resultados o que a administração pas-

sada iniciou organisando e enviando para bordo dos navios

pequenas bibliothecas.. ao alcance de todos que estão embar-

cados. A pratica, portanto, existente em outras Marinhas, já

está aqui em vigor.

Com igual satifação damos conhecimento aos nossos lei-

tores que centenas de livros que existiam na Bibliotheca e Ar-

chivo, sem a menor vantagem, pois que eram em duplicata,

foram larga e intensivamente distribuidos pelos navios e Esta-

belecimentos militares e civis.

Pela primeira vez as Bibliothecas de vários Estados rece-

berarn obras relativas á nossa Marinha, além de que vários

officiaes e sub-offi,ciaes, ficaram possuindo livros de (in-

teresse profissional, que estavam archivados sem a menor

utilidade.
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A* propaganda levada assim a effeito, produziu o fim ai-

mejado. isto é, a Bibliotheca da Marinha desenvolveu extra-
ordinariamente sua actividade, dobrou o numero de consulentes.
Também a "Revista Marítima Brasileira" que hoje tem assig-
nantes por todo o Brasil, foi honrada, repetidas vezes, com a
transcripção de artigos seus em varias Revistas estrangeiras e

o numero de seus assignantes está triplicado. Resta, por-
tanto, que o apoio moral, antes de qualquer outro, já pratica-
mente demonstrado, continue com o enthusiasmo indispensável

para justa satisfação de todos nós da Marinha.
E' o que desejamos.

X "*



Passagem de Humaytá

(19 de Fevereiro de 1868)

No egoísmo feroz, na effervescencia da época actual, surge

sobremodo débil a parte dedicada ao prodigioso desempenho

das individualidades typicas. Ama-se o conjuneto, a massa, a

multidão, não para a felicitar, proporeionando-lhe o bem estar,

mas como potência, como alavanca, para alcançar a visão

inebriante do imperialismo.

Trata-se de um movimento em que a alma das multidões

cresce, tomando proporções collossaes. Deu-se a esse phenomeno
o nome de "sentimento imperialista", aliás um phenomeno psy-
chologico muito antigo, vestido hoje á ultima moda.

Quem escreve agora historia, segue a mercê da corrente

geral: generalisa e pouco cuida de particularidades que são ex-

actamente as autoras dos suecessos que se quer enxergar em

globo.
Si se perseruta os documentos característicos depara-se de

súbito com individualidades autoritárias, com verdadeiros con-

duetores de homens. Os factos suecedem-se, concatenisam-se,
isso, não de agora, mas do tempo em que a humanidade come-
cou a ter historia.

O principal elemento, o mais surpreendente, o que dá a

impulsão, o cunho e tonalidade, é a convicção latente de uma

superioridade de grupo.
Diz-se, e nós acreditamos, que a idéa de raça dormi ta no

sentimento de superioridade, de imperialismo, como hoje o

classificam.
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O povo brasileiro, como parte da humanidade, não escapa
a esse impulso, a esse anhelo á superioridade, envidando esfor-• ços para se collocar em primeira linha. Ao povo é preciso um
ideal, algo de divino, de gênios alados, o vento das azas da
Victoria.

Desde os primordios da colonisação que o producto do
cruzamento do portuguez com o aborígene, o bras:leiro, porsentimento atávico, experimentou a necessidade de precipitar-se
em turbilhão de vanguarda, á horizontes vastos, dilatando as
terras em que hade pullular uma das mais densas populações
do nosso planeta.

Toda a actividade, hoje como antanho, consegue seus fins
por intermédio da Força ou do Direito. Nós, povo pacifico por
excellencia, tudo envidamos afim de seguir o nosso caminho
para adeante sem ferirmos direitos de terceiros, antes procurando
estreitar, cada vez mais, os laços de amizade e cordialidade com
os povos convezinhos.

Essa cordura, esse desejo de viver bem com todos, não si-
gnifica receio, temor. Chegada a occasião sabemos repellir, com
energia, gratuitas offensas. Foram grandes os sacrifícios de
vidas e cabedaes despendidos durante cinco longos annos para
castigar o presumpçoso e audaz cartel que nos lançou o déspota
do Paraguay. Muito nos custou chamal-o a razão ou por
outra, leval-o ao ultimo extremo, desideratum esse só alcançado
depois de desimado e reduzido a extrema penúria o infeliz povo
paraguay.

.... Decorria a terceira phase da morosa campanha.
A esquadra penetrara nas Tres Boccas, visto terem os generaes
alliados deliberados effectuar a invasão pelo Passo da Pátria.
Dera-se a passagem do Paraná uma vez desmantelado o forte
de Itapirú.

O Almirante Tamandaré subindo o rio Paraguay com a
1" e 2a divisões da esquadra fundeara cinco milhas abaixo da
fortificação de Curttzú. Penetravam os brasileiros em pleno
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mysterio; a não ser nos pontos ribeirinhos,. tudo mais lhes era

desconhecido. Desde as missões jesuiticas e principalmente no

dominio despotico de França e.dos Lopes, ao extrangeiro era

vedado penetrar no interland do paiz.

O nosso exercito e armada caminhavam por assim dizer

ás apalpadelas e, dahi, em grande parte, a morosidade no

avançar e certcs insuccessos notoriamente o de Curupaity o

qual custou mais de quatro mil vidas aos alliados.

Depois da batalha de 24 de Maio, a esquadra limitara r.

sua acção ao pequeno angulo formado nos limites extremos do

território inimigo, pois. tinha que pautar o seu movimento pelo

avanço do exercito em territorio inimigo, desconhecido, entre

banhados infindáveis e perenne hostilidade do adversario com-

pletamente á vontade na sua casa, conhecendo-lhe todos os

meandros.

E' fácil conjecturar a contrariedade, sopitada pela dis-

ciplina, de officiaes e marinheiros, constrangidos por longos

mezes a quasi inércia, pois a sua acção limitava-se a inocuos

bombardeios. No exercito como na esquadra extranhavam a

inércia dos dirigentes e isso causava penosa impressão. O al-

mirante Tamandaré tinha, de sobra, conhecimento do senti-

mento de seus commandados e isso suggeriu-lhe a idéa, acceita

pelos generaes alliados, de chamar-se o 2o corpo do exercito

brasileiro commandado pelo conde de Porto-Alegre, até então

inativo proximo á Tranqueira de Loreto, no Alto Paraná. Esse

corpo do exercito deveria collaborar com a esquadra no ataque

visado por Tamandaré contra as fortificações da margem es-

querda do rio Paraguay.

Cabia aqui mencionar as muitas conferências e troca de

correspondência confidencial entre o general em chefe Mitre,

o genral Polydoro, o conde de Porto-Alegre e o almirante Ta-

mandaré. Isso nos levaria longe quando o nosso fito é, tão

somente, assignalar, com o devido preito, nestas columnas, a

gloriosa jornada de 19 de Fevereiro de 1868.

Para evidencial-a, porém, sem ser preciso descrevel-a em

minúcia, mistév se torna mencionar certos factos indispensa-
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veis ao seu realce e o modo de os encarar por quem escreve

estas linhas, modo esse que pode ser errôneo mas que é pes-

soai e não inspirado pelo parecer de outrem: mon verre est

petií, mais, je bois dans mon verre.
I

A Historia não se inventa, mas o modo de encarar os

acontecimentos e expol-os, esse, é susceptível de critica pois

nenhum ente humano, por superior que seja a sua intelligen-

cia, escapa á falhas e lacunas.

A divergencia de opiniões entre os generaes alliados

quanto á organisação do ataque a Curupaity, denota, em pri-

mciro logar, que á testa do exercito não se achava um homem

de fibra, de reconhecida superioridade de vista e de alta com-

petencia profissional. A esse grande hiato junetava-se o des-

conhecimento da zona circumvizinha á»fortificação. O reconhe-

cimento operado no mesmo dia do ataque, com grande força de

cavallaria, pelo general Flores, não bastou para dar idéa exacta

dos accidentes do terreno e dos embaraços artificiaes a vencer.

A esquadra, essa, cumpriu á risca a sua incumbência.

Iniciou o ataque, logo ao alvorecer, forçando a sua vanguarda

a estacada que fechava o rio, isso sôb intenso fogo convergente

das baterias do barranco, collocando-se acima das mesmas ba-

terias.

O exercito avançou contra os baluartes da direita e centro

dos paraguayos. A's 4 horas da tarde tendo cada um dos exer-,

citos, o argentino e o brasileiro, perdido 2.000 homens, reconhe-

ceram, Mitre e Porto-Alegre, a inexpugnabilidade da posição e

ordenaram a retirada para Curuzú. Para mostrar de modo

claro a falta de cohesão das operações desse dia tristemente

celebre, basta dizer que Polydoro não se defendeu da frouxidão

.com que procedeu diante da linha de Rojas, allegando não se

lhe ter feito o signal convencionado... O general Flores, no

movimento excentrico que operou com grande massa de ca-

vallaria alliada, nem siquer contribuiu para dividir a attenção

do inimigo.

O principal motivo, porém, do fracasso das operações

foi a falta de conhecimento do terreno em que se ia operar e
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da potência da íortiíicação, julgando os generaes alliados en-

contrar, em Curupaity, as mesmas facilidades deparadas em

Curuzú.

Devido a esse revez houve mudança de commando, no

exercito e na armada. A Polydorc, substituiu o marquez de

Caxias; a Tamandaré, o almirante Joaquim José Ignacio. Ca-

xias, general experimentado e de justa reputação militar, logo

ao chegar, comprehendeu que o exercito precisava passar por

grandes modificações e a isso se empenhou de corpo e alma.

Cuidemos, porém, de preferencia, da esquadra pois, da

sua conducta, se originou, de accôrdo com os bem combinados

movimentos de Caxias para fechar o quadrilato, o celebre feito

da madrugada de 19 de Fevereiro.

Seis longos mezes durou o improbo assedio de Humaytá

pela divisão encouraçada, cortada do grosso da esquadra pelas

fortificações indestruetiveis de Curupaity. Cabe aqui consi-

gnar, ao correr da penna, o facto singular de querer o general

Mitre, á fina força, que a divisão da esquadra que forçou o

passe de Curupaity, tentar, logo em seguida, transpor a tre-

menda fortaleza de Humaytá, eriçacla de cem canhões de grosso

calibre, assestados em baterias á barbeta e casamatadas!...

Não será aqui, supérfluo, rápido golpe de vista quanto á

paisagem e situação de Humaytá. Bebamos as informações em

quem foi actor e espectador de todos os factos occorridos sobre

agua durante toda a campanha e que os observou com intelli-

gencia e discernimento. Referimo-nes ao, então, joven official

Arthur Silveira da Motta e a quem coube a honra de, como

commandante do encouraçado 
"Barroso", 

primeiro, forçar os

formidáveis entraves do passe de Humaytá.

Ha mais a accrescentar que foi ao commandante do 
"Bar-

roso", que o Almirante J. J. Ignacio incumbiu de fazer o pri-

meiro reconhecimento do famoso baluarte paraguayo. Eis, em

synthese, a descripção, que o joven e futuroso official transmit-

tiu ao seu almirante: A fortaleza de Humaytá, na margem es-

querda do Paraguay, assenta em um barranco de 30 pés de al-

tura sobre o nivel médio das aguas, dominando em todo o seu
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desenvolvimento a volta brusca de fôrma parabólica que alli faz
o rio. Na saliência da margem opposta correspondente ao ver-
tice da volta forma-se um parcel que se estende a mais de um
terço da largura total do rio, a qual não excede ele 300 braças...
Para dar mais completa idéa do poder defensivo de Humaytá
cumpre accrescentar que as suas baterias dominam, em toda a
extensão do alcance máximo dos seus canhões de grosso cali-
bre, os trechos do canal navegável abaixo e acima da curva for-
ti ficada, o que expõe os navios a um fogo de enfiada destru-
ctor muito antes e muito depois de transpor a volta.

Diz ainda, com muito acerto Silveira da Motta que, em
presença dos obstáculos formidáveis, naturaes e artificiaes, que
o baluarte de Humaytá oppunha ao avanço immediato da es-
quadra rio acima, tornava-se duvidosa a proficuidade da pas-
sagem operada do passe de Llumaytá, tanto mais quanto, cor-
tada de sua base de operações, a esquadra encouraçada, para se
manter naquella posição entre duas fortificações inimigas, não
tinha senão uma linha precária de communicações através do
Chaco, sujeita a ser inundada nas enchentes do rio.

Foi aítendendo a essas circumstancias, expostas, por sua
vez, pelo almirante, que o Marquez de Caxias deixou á dis-
creção de J. J. Ignacio agir como entendesse, facultando-Ihe,
caso assim julgasse necessário, o seu regresso á posição anterior
abaixo de Curupaity.

Ás grandes difficuldades a vencer em Humaytá accumula-
das pelo braço do homem, juntavam-se as naturaes, taes como
alterosos barrancos que dominavam o cotovello do rio, mura-
lhas indestruetiveis pelo canhoneio directo ou pelo bombardeio,
adaptando-se mais á vantajosa collocação de artilharia de po-
sição de maiores calibres. Os 100 canhões que coroavam as bate-
rias dos barrancos de Humaytá podiam convergir seus fogos
para differentes pontos do canal. Para difficultar ainda a pas-
sagem naquelle trecho do rio, o inimigo atravessara correntes
de bitola de uma amarra, das de fragata, apoiadas em pontões
rasos fundeados parallelamente em disposição semelhante á
que sóe se adaptar para o lançamento de pontes fluctuantes.
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Dada uma idéa perfunctoria 
do scenario, cabe a vez de

algo dizer quanto aos actores que bem merecem.

"O 
gênio, que é joven, é divino A historia dos heróes é a

historia da juventude", 
exclama Sidonia em 

"Coningsby", 
de

Disraêli. No pouco que escrevemos, caprichamos em resaltar

as vantagens de aproveitar os Ímpetos, a fogosidade, dos ho-

mens moços nos grandes emprehendimentos, principalmente

nos de guerra. Não ha duvida que a experiencia vale muito, mas,

em grande parte, como conselheira, como indicadoura do ca-

minho a trilhar pelos jovens por aquelles que os antigos diziam

que, quando mortos, eram os queridos dos deuses. 
"Les

vieillards se consolent, em donnant de bons conseils, de ne

pouvoir plus donner de mauvais exemples .

Em Riachuelo eram quasi todos jovens os commandantes

da divisão Barroso: Joaquim 
Francisco de Abreu; Antonio

Luiz Von Hoonholtz; Eliziario Jcsé Barbosa; Joaquim José

Pinto, Bonifácio Joaquim 
de Sant'Anna; Aurélio Garcia Fer-

nandes de Sá; Justino José Macedo Coimbra; Álvaro Au-

gusto de Carvalho. Na passagem de Humaytá, o mesmo se deu:

Silveira da Motta; José Pereira dos Santos; Augusto César

Pires de Miranda; Custodio José de Mello; Joaquim Antonio

Cordovil Maurity. Foi esta bella mocidade .que deu ao Brasil

as duas immortaes jornadas de Riachuelo e Humaytá.

Em Riachuelo, é certo, guiava-a o velho Barroso que, em

Ímpetos jovenis, com a sua barba neptunina ondulante a mercê

da brisa e do fumo dos canhões, impávido no passadiço da

"Amazonas", 
prévia a tudo, correndo em soccorro dos que

periclitavam.

Os jovens commandantes, ante um tal exemplo, redobraram

de esforços e, de iniciativa própria, muito fizeram em prol da

victoria.

Também Jervis era edoso na jornada do Cabo de S. Vi-

cente. Graças á sua energia e ferrea disciplina a esquadra pro-

porcionou dias gloriosos a Grã-Bretanha. Coadjudavam-no, po-

rém, homens jovens, ardorosos e de grande intuição profissional:

Nelson; Colingwood; Troubridge; Miller; Berry.
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Já em Humaytá o chefe não esteve na altura dos aconte-

cimentos. O Almirante Barão de Inhaúma, diz Arthur 
Jace-

guay no seu livro 
''De 

aspirante a almirante", cedia á vis iner-

tiae a que o predispunha a sua edade avançada, a sua obesi-

dade e o seu estado valetudinario, confinando-se na camara da
capitanea, o encouraçado "Brasil", 

da qual raras vezes sahia,

todo entregue ao seu gosto de escrever dia e noite, até corres-

pondencias pittorescas para a Semana Illitstrada, em que usava

do pseudonvmo de Leva Arriba, pseudonymo que as circum-

stancias. não permittiam confirmar por factos".

Jaceguay ainda faz ver como o Barão de Inhaúma, ten-

do-se annullado pela sua passividade mórbida, nos conselhos

dos generaes em chefe, mostrou-se igualmente inferior a si-

mesmo no mando da acção em que teve de empenhar a esqua-

dra por insinuação do governo imperial e determinação imme-

diata do Marquez de Caxias. (*)

Essa passividade do almirante contrastava com o enthu-

siasmo, com o desejo ardente de muitos jovens officiaes de

compartirem da sorte de seus camaradas da divisão de avan-

çada. Guarda-marinha houve, Luiz de Paula Mascarenhas, em-

bora infringindo a disciplina, escondeu-se no porão do 
"Rio

Grande", e só appareceu quando o navio, em pleno fogo.

forçava as baterias de Humaytá.

N:nguem contesta que a passagem de Humaytá, quer do

ponto de vista militar, quer do político, foi o feito naval culrni-

nante da guerra do Paraguay. Vem a pêlo aqui lembrar o que
lemos ha tempos e que muito se coaduna com esta nossa asser-

ção. Destruindo a flotilha paraguaya, a batalha do Riachuelo

limpou o rio Paraguay, do Passo da Patria a Humaytá, de um

inimigo que podia crear á acção dos alliados naquelle rio diffi-

culdades maiores do que já se lhe deparavam; mas sem a pas-
sagem de Humaytá difficilimo hav.a de ser aos alliados levar

a guerra ao centro das operações do inimigo, dominando-o nos

reductos da sua defesa.

(*) Vide Visconde de Ouro Preto — "A 
marinha de outr'ora"

pags. 337 a 342.
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Joaquim Nabuco com a sua visão genial, adianta: 
"A 

pas-

sagem de Humaytá, cujo terror seria mysterioso, cuja maior

difficuldade era a superstição de que era impossível, é, só por

si, como tantos outros episodios, a prova de que a coragem, a

serenidade, a resolução brasileira estavam á altura de qualquer

esforço e de qualquer audacia 
'.

Descrever agora a passagem de Humaytá... Para quê ?

se todo o bom brasileiro a deve ter bem viva na memória, como

desperta, também, a conserva no referente aos nomes dos abne-

gados e resolutos marinheiros que, despresando temores e fa-

taes predicções, tudo superaram só visando a gloria da Patria.

a tranquillidade e o progresso 
da collectividade brasileira.

Augusto Vinhaes



o

O que conta a respeito, o piloto
Norte-Americano Coronel Jefferson
Davis.

Já nos temos occupado em diversas opportuniclades, do
crescente desenvolvimento da aviação commercial na Europa,
reproduzindo dados sobre o trafego das principaes linhas aéreas
e commentarios autorisados sobre o progresso alcançado, a esse
respeito na Allemanha, França, Inglaterra, Itália, Hespanha e
outras nações daquelle continente, onde se trabalha activamente
em prol de um constante melhoramento e ampliação das já nu-
merosas linhas existentes.

Um technico na matéria, o Coronel Jefferson Davis, hábil
piloto norte americano que acaba de percorrer a Europa por via
aérea, voando 32.000 kilometros sobre diversos paizes, es-
creveu um interessante artigo, referindo-se ao gráo de adian-
tamento e diffusão alcançado pela aviação civil e commercial
no Velho Mundo, entitulado: "Na Europa anda-se tanto de
aéroplano, quanto se viaja nos Estados Unidos em estrada de
ferro".

Este artigo que contem muitos dados e apreciações de in-
teresse, foi especialmente destinado a "La Prensa", importante
diário argentino, pela North American Newspaper Alliance.
Delle darei data venià uma synthese em que reunirei o que tem
de mais interessante e instructivo.

A primeira cousa que reconhece o Coronel Davis é a in-
discutível superioridade européa em matéria de aviação com-
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mercial. 
"A 

viagem por via aerea é na Europa tão simples,

tão surprhendentemente organisada, que maravilha a todos os

que não sabem o que são aquellas linhas. Os aviões vão e

vêm, segundo um itinerário fixo e invariavel. O estado do

tempo não preoccupa nem ás emprezas, nem a seus pilotos,
nem tão pouco aos viajantes. Os aeroplanos viajam na Europa

exactamente como os trens nos Estados Uunidos".

Cita mais adiante as principaes linhas aereas do continente:

as francezas, que unem Paris á Europa oriental e meridional,

e á África septentrional; as franco-hollandezas que chegam a

Amsterdam, na Hollanda e a Malmo, na Suécia; o grande
systema allemão Luft-Hansa, que cobre virtualmente toda a

Europa central e entronca com as principaes linhas conti-

nentaes; e as linhas Imperiaes que operam entre Paris, Lon-

dres, Colonia, etc.

Nos 32.000 kms. percorridos pe Coronel Davis, só uma

vez soffreu, em um aeroplano de serviço publico, um apreciavel

atrazo a respeito de seu itinerário, e isso mesmo, devido a um

espesso nevoeiro que difficultou a travessia da zona mon-

tanhosa comprehendida entre Praga e Vienna. Uma das

viagens que mais despertou a sua attenção foi a que effectuou

pela Europa septentrional, atravez dos paizes Scandinavos e

nas regiões do Baltico.

AS VIAGENS AF.REAS NA EUROPA SÃO MAIS BARATAS QUE OS

TRENS NOS ESTADOS UNIDOS

As emprezas commerciaes de aviação pagam, dividendos

discretos, e suas tarifas, para passageiros, são mais ou menos

iguaes ás de primeira-classe nas estradas de ferro, isto é, mais

baratas do que as dos trens norte-americanos.

Os aviões transportam em media uma tonelada da carga,

bagagens, encommendas postaes. alem de dez ou doze pas-

sageiros.

Este transporte effectua-se com um consumo horário de

gazolina que varia entre 40 a 110 litros, e como os accidentes

são praticamente nullos (nas linhas allemãs a proporção foi de

3 por 100.000 em 1.925, e em 1926 não houve nenhum), alem

da segurança que isso representa para os passageiros, permitte

augmentar os lucros das companhias, devido aos gastos re-

lativamente reduzidos em concertos e ás taxas cada vez mais

baixas dos prêmios de seguro.
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O numero de aerodromos na Europa é enorme e augmenta

continuamente. Não ha cidade de importancia aue hoje não

possua um, pelo menos. Estes aerodromos offerecem em
sua maioria taes commodidades para o publico, que parecem
verdadeiros ciubs campestres.

A destreza dos pilotos nas aterragens, chamou parti-
cularmente a attenção de Coronel Davis.

"Os 
viajantes aterram sem a menor pancada, com uma'

suavidade absoluta". A viagem mais notável pela precisão
mathematica dos horários foi a que eífectuou entre Paris e
Berlim. As rodas do aeroplano tocaram terra no mesmo
instante em que o relógio marcava a hora para aterrissagem, de
accordo com o itinerário offícial.

A chegada a Berlim causou-lhe impressões muito especiaes.
Lá^ no grande aeroporto, tudo se realisa com disciplina e pre-
cisão realmente germanicas: 

"Ordens 
breves, troca de con-

tinencias, manobras simples e organisação 
perfeita": eis ahi

o que primeiro se lhe gravou na mente. E accrescenta: 
"Havia

outros aviões que chegavam e que sahiam; não houve, porém,
em nenhum momento, a menor confusão. Tanto os officiaes
como o pessoal que ahi prestava serviço, pareciam mecanismos
tão perfeitos como os dos motores dos aeroplanos.

O SYSTEM A AEREO ALLEMÃo É REALMENTE NOTÁVEL

O Coronel Davis visitou as ofíicinas da Deutsche Luft

Hansa, installadas em luxuoso edificio moderno, propriedade
da companhia, e cuja organisação é exemplar. 

"O 
grande

plano official que reproduz todas as linhas, estações e horários

do notável systema Luft Hansa, parece uma gigantesca teia

de aranha que cobre quasi toda a Europa, e cujos fios radiaes

dirigem-se desde Berlim a Moscou, Stockolmo, Hamburgo

Basiléa, Gênova e Madrid".

Os apparelhos empregados pela companhia são Junkers, em

sua maioria, e todos de metal. O typo monoplano é quasi o

único adoptado (Junkers, Fokker, Dornier Wal). Só o 
"Alba-

tross" é biplano.

Eis alguns dados citados pelo Coronel Davis:

Os aviões da Luft Hansa voam diariamente cerca de

60.000 kilometros, com um consumo também diário de

4.000.000 de litros de gazolina.



1170 revista marítima brasileira

"Na 
nossa viagem aerea pela Allemanha, acrescenta atra-

vessamos campos, bosques, lagos, montanhas, cidades, quer

dizer, — voamos sobre toda classe de terrenos, e isso com

qualquer estado de tempo. Passamos por cima das maiores

cidades germanicas: Hamburgo, Stettin, Munich, Francfort,

Insbruck, Colonia, Nuremberg, Leipzig, Breslau, assim como

sobre as regiões mais abruptas da Floresta Ngera, com iden-

tica regularidade, qualquer que fosse o estado atmospherico

reinante.

"Duvido 
muito que haja nos Estados Unidos um serviço

de trens que conduza seus passageiros á distancias equiva-

lentes e com idêntica pontualidade. Os aviões voavam placi-

damente apezar dos temporaes de neve. Radiopharóes guiavam

as machinas atravez da obscuridade da noite e do nevoeiro.

As agulhas e cartas de aeronavegação pareciam infalliveis, e

os mecânicos trabalhavam com tanta precisão como os instru-

mentos que tinham em suas mãos Dentro do camarim, o ruido

do motor ouve-se muito atenuado, e póde-se conversar mais

commodamente que em um carro de estrada de ferro".

Uma particularidade da aviação allemã que chamou a

attenção do Coronel Davis é o ciescido numero de mulheres

que viajam, quasi tão considerável quanto o de homens.

"Em 
toda parte comprova-se a existencia de uma nova

unidade allemã, derivada deste meio de communicação, rápido

e seguro. Sem crer em utopias, penso que a aviação commer-

ciai fez muito pela unidade pacifica da Europa".

Allemanha adeantou-se a' futura competencia aerea

A Allemanha ficou limitada, pelo tratado de Versailles

á construcção de aviões commerciaes, e é por esse motivo e

pelas necessidades economicas do paiz, que este se encontra

hoje na frente de todas nações europeas, — e portanto, do

mundo — em matéria de aviação commercial, deixando muito

atraz a todos os seus competidores.

A França possue grandes systemas: um que vae do Oriente

á Paris passando por Praga e Constantinopla, e outro que

vae de Paris á Moscou, passando por Berlim e Varsovia, e que

alterna diariamente com a Luft-Hansa. Existe uma terceira

linha, de caracter colonial, menos importante que as ante-

riores, que cruza o Mediterrâneo, via Toulouse e Casablanca,

e que continua pela costa occidental da África até Dakar.
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Outras linhas dc segunda ordem, cruzam o território
francez ou unem-se com a Inglaterra, Bélgica, Hollanda, e de-
mais paizes septentrionaes ela Europa; ao sul ela França ha ainda
uma linha colonial que vae á Algeria.

Na Grã-Bretanha dois factores concorreram para demorar
o desenvolvimento da aviação commercial: um é a perfeição de
seus systemas ferroviários, dentro de'um território excessi-
vãmente povoado; o outro é a emasi permanente presença de
nevoeiros eme tornam praticamente impossível a regularidade
dos serviços aéreos. Sem embargo, as linhas Imperiaes, aper-
feiçoam seus aéroplanos e o trafego ele passageiros e corres-
pondencia com o continente, e particularmente com Paris, é
considerável.

Mais adiante o Coronel Davis trata da aviação commer-
ciai italiana, e recorda cnie o Sr. Mussolini annunciou que vae
implantar as viagens aéreas na Itália, em combinação com as
grandes linhas continentaes. O governo de Roma está empe-
nhaelo em desenvolver a aviação commercial apoiado nos
grandes recursos com que conta hoje. Entre outras linhas,
está projectada uma entre Milão e Munics, atravez dos
Alpes, e que será, sem duvida, uma das melhores da Europa.

AVIAÇÃO COMMI.RCIA-. E A AMIZADE INTERNACIONAL

EUROPÉA

Como já dissemos antes, o Coronel Davis crê na influencia
benéfica da aviação commercial sobre as relações de amizade,
ir.ternacionaes; "Vendo á Europa, do céo, adquira a convicção
profunda de que o crescente desenvolvimento da aviação com-
mercial constitue um elos mais sólidos esteios da paz européa,
no porvir".

Aviação militar e commerciai.

Em todas as nações do Velho Mundo sabe-se hoje que
unia cousa é o avião militar, e outra, muito differente, o avião
commercial.

Na Allemanha, por exemplo, no dseenvolvimento da
aviação commercial, adopta-se em geral o typo monoplano
com tres motores, com o que se chegou a reduzir praticamente
a zero o risco de accidentes.

Estas machinas, impossíveis de transformar em appare-
lhos de guerra efficientes, são leves e possuem condicções
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especiaes para conduzir carga; fabricadas para dar consumo

economico de combustível, offerecem além disso tanta segu-

rança quanto da de ferro.

A radiotelegraphia desenvolveu-se de tal fôrma, que du-

rante a noite, ou em meio de nevoeiro, os aviões podem con-

servar o rumo com a maior precisão, graças aos radiopharoes

distribuídos ao longo do caminho.

Finalmente o Coronel Davis reproduz a opinião de Her

Otto-Merkel, director c'a Deutsche Luft-Hansa, manifestada

cm palestra sobre a .situação cotnmercial européa, e suas pers-

pectivas:

"Creio 
que podemos dizer que a aviação commercial está

solidamente estabelecida na Europa. Não pretendo que ella

constitua um negocio lucrativo. Os lucros da Luft-Hansa, por
exemplo, não são muito grandes; estão, porem, muito longe

como muitos suppoem, de ser um desperdício de dinheiro.

Além disso, quasi todas as emprezas gozam cie subsídios offi-

ciaes indispensáveis."

"Convencidos 
de que o transporte de passageiros e de

correspondência constitue uma necessidade urgente na época

actual, e que de outro lado, elle deve tornar-se também um

negocio commercialmentc lucrativo, ninguém pode negar que
temos ido abolindo todos os factores inúteis e desfavoráveis, e.

que hoje nossos problemas reduzem-se a requisitos perfeita-
mente defenidos e possíveis. São, em summa, problemas de

ordem technica, de solução sempre mais ou menos fácil.

"O 
continuo progresso da aviação baseia-se hoje nos tra-

balhos de laboratorio e no campo de provas.

Somos optimistas acerca dos resultados. Todas as linhas

do nosso systema foram, sem exepção abertas obdecendo a

necessidade de verdadeira conveniência commercial".

Bokgiís Fortes

Capitão-Tenente
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Discurso pronunciado 
na sessão de 5 de Dezembro

de 1927, na Camara dos Deputados

A exploração das jazidas carboni-

feras existentes no Brasil é um as-

suinpto de alta relevancia para a eco-

noinia nacional. Este importante pro-

blema tem preoccupado a attenção dos

nossos governantes e a Revista Mariti-

via, mais de uma vez publicou artigos a

clle referentes. É, portanto, muito op-

portuno publicar o discurso que na Ca-

mara dos Srs. Deputados proferio o

illustrc Dr. Fulvio Aducci, digno repre-

sentante do Estado de Santa Catharina,

em cujo territorio se encontram as

jazidas mais aproveitáveis e já em pro-

gressivo desenvolvimento.

Sr, Presidente, o fim que me traz á tribuna, é chamar a

attenção dos poderes públicos para assumpto que considero de

capital importancia, e do qual me parece depender, fundamen

talmente, o futuro de nossa patria: a exploração do carvão

nacional.

Estou plenamente 
convencido de que o aproveitamento das

jazidas carboniíeras existentes no sul do paiz não é interesse

regional, de Santa Catharina ou Rio Grande, mas interesse

profundamente nacional. Esta verdade não está, talvez amadu

recida por completo, e por isto mesmo convém que cada um de

uós, na medida de suas forças, contribua para tornal-a geral-

mente acceita e conhecida, quer nas altas rodas dos dirigentes,
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quer na opinião publica, para maior efficacia da acção official,
no sentido de impulsionar a industria brasileira do carvão.

Com este propósito, ha de V. Ex., Sr. Presidente, per-
mittir que eu faça ligeiras considerações, tendentes a demons-
trar a alta revelancia da matéria.

Começarei por dizer que a importância da industria carbo-
nifera se refere, não só pela sua enorme producção mundial,
como pela cuidadosa attenção que lhe dispensam as grandes
potências, taes são, por um lado, as affinidades entre essa
industria e todas as outras, especialmente a metallurgica e a
navegação, principaes alicerces do progresso material, c por
cutro lado, as intimas ligações com o problema militar.

E' que o carvão é, e aincia será por muito tempo, a fonte
primordial de calor e energia. Mesmo as raças destituidas de
ambições e sem nenhum espirito de iniciativa não dispensam
o carvão; muito menos o dispensará o Brasil, onde a metallur-
gia e a navegação estão, desde já, indicando que o consumo de
carvão, em futuro mais ou menos próximo, terá a maior am-
plitude possivel; a metallurgia, industria em que o combustível
entra como elemento ás vezes mais influente do que a própria
matéria prima, virá fatalmente, em que pese á nossa incúria,
como conseqüência da incrível abundância de minérios de ferro,
com cpie fomos aquinhoados pela natureza, que, por outro lado
deu-nos tamanha extensão á orla maritima e á rede hydrogra-
phica, que á marinha mercante, a maior consumidora de carvão,
é que cabe desempenhar o papel principal, nas communicações
internas e externas.

São muito poucos os paizes produetores ele carvão, e esta
circumstancia augmenta o valor de um produeto já de si tão
precioso. Em 1913, a producção mundial attingiu 
1.330.200.000 toneladas, e para essa producção apenas tres pai-
zes, os Estados Unidos (512.954.198 toneladas), a Grã-Breta-
nha (289.729.917 toneladas) e a Allemanha (275.143.120
toneladas), concorreram com cerca de um bilhão de toneladas,
ou exactamente, com 88,7% da producção total. Além dessas
tres nações, somente a França e a Bélgica, na Europa, o Japão
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e a Australia, produzem quantidades relativamente apreciaveis

de carvão.

Das nações productoras apenas a Inglaterra está em condi-

ções de attender satisfactoriamente ás necessidades dos outros

paizes. As bacias carboniferas da Gran Gretanha gosam da

vantagem de uma situação próxima ao litoral, o que isenta o

respectivo producto do transporte ferro-viario a grande distan-

cia. Dos quatro grupos de minas de carvão inglezas; os outros

estão nas visinhanças de portos como os de Leith, Glascow,

Newcastle, Cardiff, Swansea e outros, destinados quasi exclu-

sivamente á exportação da hulha. Demais, a marinha mercante

iv.gleza, cujo formidável ;!esenvolvimento, aliás, se deve em

primeiro logar á industria do carvão, offerece todas as faci-

lidades cm segurança, frete e rapidez, para o transporte desse

artigo, que conduz, sem temor de concurrencia, a todos os

portos europeus, aos da America do Sul, até o Chile, aos da

África oriental e occidental e aos do Sul da Asia, até Singapura.

Além deste limite, no extremo oriente, é que o carvão inglez

não pôde vencer a concurrencia do similar extrahido das minas

do Japão e da Australia.

Os Estados Unidos, cuja prodpcção carbonifera cresce

todos os annos, não fizeram até hoje nenhum esforço para

supprir as exigencias do consumo, 110 exterior. E' que os ame-

ricanos do norte encontram, dentro'do proprio territorio, gra-

ças a assombroso desenvolvimento industrial, mercado capaz

de absorver os milhões de toneladas que as minas annualmente

fornecem. Embora estas não tenham, em geral, a vantajosa

situação geographica das minas inglezas, a producção ameri-

cana é a maior do mundo, o que se attribue ao systema de

extracção, feita quasi toda por meio de machinas, á admiravel

rêde ferroviaria e de grandes canaes internos, aos processos

utilizados 110 embarque e desembarque do minério, e que per-

mittem carregar completamente em tres horas um navio de

seis mil toneladas. Em 1920, a producção elevou-se a

650.000.000 toneladas, 28 
°|° 

das quaes foram utilizadas pelas

estradas de ferro como combustível.

Na Allemanha, a producção excede ás necessidades do

consumo interno, apezar da grandeza industrial do paiz, da
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navegação intensa dos rios e canaes, da frabricação em larga
escala cio gaz de illuminação, do preparo intensivo ele todos
os produetos e sub-produetos do carvão. Mas, os depósitos
naturaes, ao contrario do que acontece na Inglaterra, estão, em
.ua maioria longe dos portos marítimos e dahi a impossibilidade,
para a Allemanha, de concorrer com o carvão inglez, nos
mercados externos. Até mesmo no interior, houve tempo
cm que a hulha ingleza predominava sobre a nacional, em
certas regiões da Germania. Anteriormente á guerra de 1914
1918, o carvão consumido em Hamburgo c Bremen era na
maior parte procedente das minas inglezas: em 1912, das
7.798.000 toneladas consumidas no primeiro daquelles dous
portos allemães, 5.428.000 vieram da Inglaterra, de onde che-
gavam em melhores condições ele preço do que o carvão
germânico. A Hollanda, por causa de extraordinária facili-
dade de communicação fluvial com a Allemanha, e Áustria c
as nações desmembradas do antigo império dual e a França
oriental e do sul, por serem regiões inacessíveis á navegação
directa e estarem próximas ás fronteiras e ás minas allemães,
são os principaes mercados externos da Allemanha.

Na França, a producção, máo grado esforço pertinaz dos
francezes, é muito inferior ao consumo. A parte gaulcza
mais afastada do litoral t» abastecida pelo carvão procedente
da Bélgica e da Allemanha; nos portos da Mancha e do Atlan-
tico domina sem competidor o carvão de Inglaterra. A pro-
ducção franceza, orçou, em 1913, em 40.050.888 toneladas,
baixando em 1918, em virtude da oecupação, pela Allemanha,
de uma parte das minas, a 26.826.683 toneladas. Em 1922
a França importou 28.896.826 toneladas, que representam um
tributo pago ao estrangeiro de 5 bilhões e 800 milhões de
francos.

A situação geographica da bacia carbonifera brasileira é
semelhante á cia Grã-Bretanha: estreita faixa de terras a
separa da orla marítima. O transporte de carvão, em estrada
de ferro, até o porto de embarque, faz-se em pequeno per-
curso, e qualquer linha férrea, entre as minas e os portos da
região, não offercce, na construcção e no trafego, nenhuma



O CARVAO NACIONAL 1177

difficuldade technica; o terreno, em geral plano, favorece a

construcção' de espledidas linhas de penetração da zona car-

bonifera de Santa Catharina e Rio Grande.

Nella já existem estradas de ferro. Deixando de lado

a linha qne serve ás minas de São Jeronymo, no Rio Grande,

cujas particularidades desconheço, tratarei apenas da estrada

Ge ferro D. Thereza Christina, que percorre parte da area

cm qne se encontra o carvão catharinense. E' uma velha

estrada, por assim dizer em ruinas. Construida em 1884, e

já nessa época destinada ao transporte de carvão, a Thereza

Christina vem arrastando, nos seus quarenta e treis annos de

idade, vida difficil e precaria, em regimen permanente de dese-

quilibrio entre a receita e a despeza. Nestes últimos tempos

teve o accrescimo do ramal de Cresciuma, mais tarde pro-

longado até Araranguá, e do sub-ramal de Urussanga; nos

trechos ultimamente construídos, o trafego ainda hoje é pro-

visorio. A via permanente, 
na linha tronco, e até mesmo nos

ramaes de construcção recente, não permitte trafego intenso,

pois é constituída, em grande parte, por material de qualidade

inferior e já muito usado; as locomotivas, em numero insuf-

ficiente, ainda são, salvo raras excepções, as mesmas que ha

43 annos inauguraram o trafego e que nelle se mantêm por

esforço inaudito das officinas. A estação da Laguna, a mais

importante da Estrada, e que serve á melhor cidade do sul de

Santa Catharina, era ainda ha pouco tempo um vagão, que

substituia, e parece que ainda substituie o velho pardieiro,

incendiado ha annos e ainda não reconstruído. E' tanta a

escassez de material rodante que a directoria, normalmente,

não pode fazer correr senão um trem com duzentas toneladas

de carvão em dias alternados.

E' da maxima urgência dotar-se essa estrada dos elementos

indispensáveis a um trafego intenso; desde que seja possivel

a organização de grandes comboios diários, a estrada poderá

cobrar frete mais barato do que o vigente, e dará sahida com

facilidade a toda producção 
das minas catharinenses, nestes

annos mais proximos.

Este apparelhamento, que reclamo, constitue, mesmo, uma

obrigação do Governo Federal. Porque, induzidas pela pro-
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paganda, que se fazia, da região carbonifera de Santa Catharina,

e pelas demonstrações officiaes de que constituia acto de

patriotismo a exploração do carvão nacional, illudidas pela

promessa, que apenas teve principio de execução, de que se

proveria a todas as necessidades do transporte, tres ou quatro

emprezas se organizaram, empregando alguns milhares de

contos na acquisição de afloramentos, na montagem de machi-

nas, no apparelhamento, cm summa, das minas. E depois de

tudo montado, em um esforço desusado e francamente louvável,

os audaciosos emprehendedores estacaram, de súbito, impossi-

bilitados de mover os machinismos c dar rendimento aos

capitaes, com tanto sacrifício immobilizados: não havia como

transportar a producção das minas. E os apparelhos destina-

dos aos serviços de extracção lá se acham, quasi de todo inúteis,

ameaçados de ruina, offerecendo, quem sabe, aos pessimistas

c descrentes, que são tantos, mais uma prova da incapacidade

creadora dos brasileiros e do fracasso da administração

publica.

Não basta, porém, a estrada de ferro. O problema do

transporte não se limita á conducção ferro-viaria. E', também,

indispensável a construcção de um porto, onde grandes vapores

possam receber o carvão e leval-o aos mercados consumidores

dos outros Estados, e quiçá dos paizes visinhos.

Actualmente, o carvão catharinense é exportado por

Imbituba, e, em quantidade menor, pela Laguna. Imbituba é

uma praia em curva, que uma ponta de rochas abriga dos

ventos do sul; quando sopra o norte, ou o nordeste, porém,

as aguas alli se agitam, e tornam perigosa, e ás vezes impossível,

a aproximação de qualquer navio. Vários vapores, suprehen-

didos pelas ventanias, quando ancorados na enseada, ou mais

afoitos no abordarem-n'a, têm ido á praia, causando damnos

maiores ou menores aos armadores.

Para fazer de Imbituba um porto que mereça este nome,

,ó mister construir-se um quebra-mar, obra já iniciada, ás

expensas próprias, pelo sr Henrique Lage, que ha annos vem

empregando capitaes no sul de Santa Catharina, procurando

afincadamente explorar-lhe as minas; não creio, porém, que
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este esforçado e intelligente brasileiro, apezar de sua tenacidade

o recursos financeiros, possa realizar obra de tal vulto, sem

nenhum apoio do Governo e com uma concessão apenas a

titulo prcario, como a de que dispõe.

Poucas milhas ao sul, existe o porto da Laguna, cujo

ancoradouro é amplo e abrigado; a barra, porém, nao dá

accesso senão a navios de calado inferior. A abertura da

barra, ha muito estudada e projectada. se acha em execução,

mas por meio de pequenas verbas annuaes, escassas e insuffi-

cientes, cjue vem sendo applicadas hs quasi vinte annos, com

soluções de continuidade, e que ás vezes mal chegam para pagar

o pessoal titulado, não offerecendo ate esta data nenhum resul-

lado pratico, servindo somente, pela sua perpetuação e

inefficada, para motivo de ironia c desanimo. Além das obras

da barra, consistentes em dous molhes parallelos, a Laguna

exige obras, aliás fáceis, de dragagem interna, para facilitar

a manobra e atracação de vapores de regular tonelagem.

Não a mim, mas aos technicos, compete a escolha definitiva

c immediata de um dess«s, dous logares para porto carvoeiro, e

a installação, no que fôr preferido, dos apparelhos e machinis-

inos necessários ao embarque e expedição da hulha.

Haveria ainda o recurso de prolongar a E. de F. D.

Thereza Chnstina mais para ao norte, ate ir buscar, na

esplendida bahia de Florianopolis, o porto de embarque do

carvão. Mas, se este prolongamento 
é medida que se impõe

como meio poderoso para o desenvolvimento economico de

Santa Catharina, e como realização de reconhecida necessidade

nacional de ordem estrategica, talvez não seja conselhavel como

objectivo de levar o carvão ao porto de embarque, pois im-

portaria em augmentar de cem kilometros o percurso ferro •

viário de um produeto que, para ser vendido em condições que

permittam a mais larga utilização, precisa escapar a todo o

transe aos ônus resultantes das tarifas terrestres, muito mais

elevadas de que os fretes marítimos 011 fluviaes.

Dotada a E. de F. D. Thereza Christina dos melhora-

mentos indispensáveis ao trafego regular e intenso, construído

o porto completamente apparelhado, a industria carbonifera
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de Santa Catharina tomará o impulso inicial. As companhias

e emprezas que tiveram a coragem de empregar alguns milhares

de contos na acquisição de minas e montagem de machinas,

poderão vender a producção, e augmental-a gradualmente; a

Companhia Carbonifera de Araranguá, a de Urussanga, a

Prospera e a de Barro Branco, já estabelecidas na rejgião

catharinense, e que tiveram de reduzir, senão paralizar, os

trabalhos de mineração, lograriam a possibilidade de fornecer

a maior parte do carvão necessário ao consumo nacional. E

só assim a estrada de ferro livrar-se-ia do regimen deficitário,

e teria renda que bastasse, não só para o custeio, como para

compensar razoavelmente o capital nella immobilizado. No

transporte de carvão encontraria a estrada os recursos que

cedo a levariam á prosperidade.

A extracção da hulha, em Santa Catharina, embora em

escala diminuta, apresenta aspecto promettedor e digno de

amparo e protecção dos pobres públicos.

O seguinte quadro, referente á producção das minas

catharinenses nos últimos annos, indica a importancia relativa

da nova industria, ainda na infancia:

Producção Quantidade Valor

em toneladas

Até 1920  126.000 6.189:000$000

Em 1921  27.600 1.623:000$000

1922  46.751 3.012:000$000

1923  53.756 3.319:000$000

1924  100.718 3.845:000$000

1925  85.179 4.260:000$000

No Rio Grande do Sul a producção é maior porque alli

o problema do transporte se acha em parte resolvido; demais,

as minas riograndenses, todas situadas próximas á Lagôa dos

Patos, têm em Porto Alegre mercado consumidor de primeira

ordem, que absorve toda a producção actual. As minas deste

Estado produziram, em 1925, 292.678 toneladas, no valor de

13.181:000$000.
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As companhias que operam em Santa Catharina não
dispõem da facilidade de transporte, de que as minas riogran-

denses desfruetam; nem têm nas visinhanças mercado
consumidor como Porto Alegre, cidade de quasi 300.000
habitantes, onde toda a força electrica, empregada na tracção
urbana, na illuniinação publica e particular e na movimentação
de numerosas fabricas, é produzida em uzinas a vapor, cujo

principal, senão único combustível, é o carvão mineral.

As duas medidas, já iniciadas como as mais prementes,
não serão por si sós bastantes para augmentar de tal motlo a

producção, que nos dispense de importar o carvão estrangeiro;
a execução dellas não trará, á nossa incipiente industria car-

bonifera, taes estímulos e garantias dè lucro, que a façam tomar
cm pouco tempo o surto magnífico, que todos os brasileiros

patriotas desejariam. Para que isso aconteça, outros favores
serão necessários, na phase inicial da nova industria.

A expansão de qualquer negocio, o desenvolvimento ver-
tiginoso e ás vezes inverosimil que alcansam, no estrangeiro,
certas organizações technicas commerciaes, depende de factores
complexos, que o Brasil ainda não offerece O reconhecimento
dessa circumstancia, porém, não nos deve tornar inactivos e

ividifferentes, diante do problema; a difficuldade de resolvel-o
deve, antes, acoroçoar-nos a vontade; os povos, que attingiram
o auge da riqueza, luctaram com as mesmas difficuldades,
com que ora nos defrontamos, e, com intelligencia e pertinácia,
souberam afastal-as e vencel-as.

Na França, a exploração das jazidas carboniferas apresen-
ta-nos longa serie de contrariedades, decepções, luctas e desastres
financeiros; mas da experiência de tão duros revezes, brotou,
afinal, a luz que veiu orientar o acção conveniente, e hoje a
industria do carvão constitue manancial da riqueza publica em
França; e este manancial seria incomparavelmente maior se a
relativa pobreza dej depósitos carboni feros não obrigasse
aquella Republica a adquirir no estrangeiro, todos os annos,
milhões de toneladas, para cobrir o "déficit" entre a producção e
o consumo.
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O auxilie official á nascente industria carbonifera lira-
sileira, é medida geralmente reclamada por todos que têm
tratado do assumpto; de modo que, além do apparelhamento
dos meios de transporte e embarque, que pôde ser considerado
como auxilio, os poderes públicos devem amparal-a directamente,
por meio de actos que lhe garantam a existência e o gradual e
constante desenvolvimento.

A obrigação, que assuma o Governo federal, de adquirir,
todos os annos, uma grande parte, ou mesmo a totalidade da
producção, parece-me o melhor e mais útil serviço que se possa
prestar ás emprezas carboniferas. Para a efficacia do favor,
ora alvitrado, dever-se-á, é claro, ohedecer a certas condições
ou cláusulas; assim é que a acqttisição só se faça ás emprezas
que tiverem installado, ou vierem a installar, machinas que
beneficiem effectivãmente o carvão, offerecendo-o de modo
que possa ser francamente utilizado, só ou mesmo de mistura
com o carvão de qualidade superior, de procedência estrangeira;
dê-se preferencia ás emprezas que produzam o melhor carvão;
'o preço de compra deve ser previamente determinado, por um
ou dous annos, e fixado dc modo que consinta ao pro.iucter
lucro razoável, pouco importando que o preço fixado seja igual,
OU mesmo superior, ao do carvão estrangeiro de melhor quali-
dade; a faculdade de acquisição do governo deverá ficar limitada
ao consumo nos serviços federaes, como a marinha de guerra e
as estradas de ferro, e naquelles em que o Governo tenha
ingerência, como o Lloyd Brasileiro.

O compromisso dc comprar a producção, nesses termos,
seria, ao meu ver, o favor mais aconselhável para o caso. A
certeza de mercado seguro, será o melhor incentivo para o esta-
beleeimento da nova industria, em bases sólidas e efficientes;
os prejuízos que aos cofres públicos proviessem, estariam
dentro de pouco tempo generosamente recompensados, porque,
vencidas as difficuldacles que tem de enfrentar a industria que
se quer introduzir, mais rapidamente ganhará, esta mesma
industria, as forças capazes de a levarem á prosperidade, e
tornal-a sufficiente para satisfazer a todas as necessidades do
consumo Üo paiz, poupando á economia nacional os milhares
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ele contos de réis, que se exportam annualmente para a acquisi-

ção do respectivo producto.
Maiores serão os resultados práticos se o governo adquirir

o carvão dc preferencia áquellas emprezas que, além de em-

pregarem os meios mais aperfeiçoados e efficazes de beneficia-
mento, fizessem instalações, dotadas de todos os melhoramentos
modernos, para fabricar e extrahir certos productos elo carvão,
como O cokc. o benzol, o ammoniaco, o alcatrão, e muitos outros
tão largamente Utilizados na metallurgia, nos motores de ex-

'plosão, no preparo de explosivos, no adubo das terras, na

pavimentação das ruas e estradas.

As vantagens que nos advirão do incremento ela industria
carbonifera, mais se salientam quando verificamos as cifras e
algarismos concernentes ao consumo e importação ela hulha.
O tributo, que as nossas exigências de carvão nos obrigam a

pagar ao estrangeiro, eleva-se a mais de cem mil contos annuaes.'
A importação, a producção nacional e o consumo total desse
combustivel, no Brasil, no triennio de 1923 a 1925, expressam-se
no seguinte eptadro:

Importação Producção
em toneladas nacional Consumo

1923  1.469.756 324.237 1.793.393
1924  1.613.578 329.848 1.943.426
1925  1.702.823 377.875 2.080.698

A porcentagem ela producção nacional em relação ao con-
sumo foi ele 11,07 % em 1923, 16,98 °/0 em 1924, e 18,17 °/ü

cm 1925.

Forçoso é reconhecer que, na actulalielade, graças á abundan-
cia da hulha branca, as cidades e as fabricas brasileiras, suprem
as necessidades ele illuminação e força motriz com a electricidade
que as quedas de águas geram; e que, por outro lado, as nossas
estradas de ferro, com excepção da Central do Brasil, da São
Paulo Raihvay, e poucas outras, usam como combustivel a le-
nha; está assim, entre nós, o consumo elo carvão limitado aos
navios mercantes e de guerra, a uma ou outra estrada de ferro,
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a uma ou outra uzina de illuminação a gaz ou electricidade, a

uma ou outra fabrica. Mas, todos hão de reconhecer, também,

que o emprego da lenha como combustível, na viação ferrea,

tende a restringir-se ou a desapparecer, em consequencia da

devastação das mattas e da necessidade cada vez mais premente

de intensificar o trafego ferro-viario; o movimento dos nossos

portos cresce <le anno para anno, e prospera sempre a marinha

mercante brasileira; e isso tudo dá em resultado maior consu-

mo de carvão.

Estes factos, de geral notoriedade e conhecimento, demon-

stram que o Brasil terá cada anno necessidade de maior tone-

l.-igem de carvão; e si não tivermos a possibliidade de nos sup-

prirmos a nós mesmos de tão precioso combustível, será sem-

pre crescente e vultosa a contribuição devida ao estrangeiro

para adquiril-o. Aquelles mesmos que não acreditam que seja-

rnos capazes de implantar, dentro em breve, em nosso território,

as industrias de fabricação de aço e fundição de ferro, grandes

consumidoras de carvão, têm de se curvar á evidencia de que

só as estradas de ferro e a navegação exigem quantidades de

carvão, que augmentam incessantemente.

As medidas que proponho, consubstanciadas no projeclo

que ora offereço á consideração da casa, parecem-me indispen-

saveis umas, e da maior conveniência outras, para incentivar

a producção do carvão de pedra. Se em logar das medidas que

lembro, outras forem mais adequadas ao caso, sirva ao menos

o projecto como suggestão e ponto de partida para disposições

mais sábias, que os doutos e experientes indicarem.

Penso que a transcedencia do assumpto não tem passado

despercebida ás cogitações dos illustres collegas, sei, também,

que o Dr. Washington Luís, honrado Presidente da Republica,

com sua intelligencia e lúcida comprehensão dos grandes pro-

blemas nacionaes, e o Dr. Victor Konder, cuja ampla visão

dos nossos destinos orienta superiormente a pasta das Obras

Publicas, têm suas vistas voltadas para o caso do carvão. O

momento é, pois, opportuno, para lançar os fundamentos, sobre

os quaes ha de se erguer, victoriosa e fecunda, a grande indus-
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tria, matriz de todas as outras, base do mais seguro progresso,

em todos os ramos da actividade humana.

Infelizmente, a observação dos factos nos faz deduzir,

com desanimo, que, se temos vontade de nos erguermos até o

fastigio da civilização, não e ella tão firme, tão consciente e tão

varonil, que nos deixe fundadas esperanças de êxito, em um

futuro mais proximo. Envidar esforços para fortalecer e esti-

mular nossa vontade vacillante, é obrigação dos homens de

Estado e de todos os patriotas.

Certo, com os elementos de que a natureza, com incrivel

prodigalidade, nos cercou, já o labor nacional ergueu esforça-

damente o paiz até o desenvolvimento dos tempos actuaes, cjue

podemos contemplar com certo orgulho e desvanecimento, em

estradas de ferro e de rodagem, portos apparelhados para o

commercio internacional, fabricas numerosas, marinha mercan-

te, grandes emprezas bancarias e commerciaes, instituições de

assistência, cidades providas 
de todos os melhoramentos que a

vida urbana exige, dentre as quaes a capital e São Paulo sobre-

saem, como expressões fieis da civilização a que attingimos.

Mas, no terrena das grandes realizações, só podemos apre-

sentar dous exemplos: o das bandeiras, o arrojo da penetração

interior, a arremmettida heróica contra o sertão desconhecido,

e a admiravel exploração cafeeira, incontestavelmente o maior

factor, até hoje, da riqueza brasileira.

Estes dous magníficos surtos de energia não serviram de

exemplo a outros emprehendimentos de igual ou superior en-

vergadura. Ao contrario, certas industrias agrícolas que, em

outras mãos, teriam tomado impulso grandioso, pereceram, ou

definharam, ou vivem em estado quasi permanente de crise,

com raras intermittencias de vitalidade. A extracção da bor-

racha decahiu lamentavelmente, e apezar de possuirmos 
o

habitat da hevea brasiliensis, deixámos que outros povos, com

as sementes das nossas plantas, nos supplantassem na produ-

cção da gomma elastica; e até agora, apezar de dispormos de

verdadeiras florestas de seringaes nativos, não tentamos ne-

nhum esforço para reconquistar, no mercado da borracha, uma

supremacia que-sé entremostra fácil e generosamente 
compen-
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sadora. Na lavoura da canna, como nos atrazámos em relação

á exploração assucareira de Cuba! De algodão, sem embargo

das facilidades que encontra em vastas zonas apropriadas, não

conseguimos ainda produzir nem tanto nem igual ao similar de

outras regiões productoras. O ferro e o carvão permanecem

avaramente nas entranhas da terra...

Não vem a peito indagar agora das causas da nossa infe-

rioridade, nesse particular; nem é meu intuito procurar res-

ponsaveis, attribuindo a culpa á falta de iniciativa, á ausência

de energia e descortino nos homens de negocio, á carência de

senso pratico na administração, ou a outra causa, economica,

social ou psychologica.

Não indaguemos as causas. O que precisamos é enveredar,

com firmeza e desassombro, pelos novos rumos, que o exemplo

dos povos mais adiantados nos vae indicando. Com o vastis-

simo territorio que possuimos e os dons incontestáveis qu» a

natureza nelle accumulou, a nossa missão tem de desenvolver-se

no sentido da maior expansão commercial e industrial, á se-

melhança de outras civilizações que na Europa, na America e

no Extremo Oriente, dirigem os destinos do mundo.

Lembremo-nos de que, para a mentalidade moderna, as

riquezas não são propriedade exclusiva deste ou daquelle povo,

e sim patrimonio commum da humanidade; e, ou nos mostra-

mos capazes de as explorar e tornal-as productivas, em bene-

ficio de todos, ou outros homens, mais hábeis e energicos,

dellas se apoderarão afinal.

E nesse esforço de progresso e civilização, o Governo não

pôde prescindir do concurso dos homens de negocio, cuja in-

fluencia nas sociedades modernas, na direcção e conducção dos

povos, vae sendo mais decisiva do que a dos proprios estadistas.

E' preciso, por meio de um contacto mais intimo entre estes

e aquelles, e de uma legislação sábia e previdente, encaminhar

a acção desses homens de negocio, excitar-lhes o animo empre-

hendedor e facilitar-lhes todos os movimentos, apontando-lhes

os largos horizontes da mais intensa operosidade.

Conquistemos nobremente o nosso logar ao sol. Saibamos

desempenhar o papel que nos cabe nos destinos do mundo.
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Nem de outro modo seremos dignos de nós mesmos, e da opu-

lencia e exhuberancia que nos cercam.

PROJECTO

O Congresso Nacional decreta:

Ait. Io Fica o Poder Executivo autorisado a mandar

jr roceder aos estudos necessários para a construcção de um

porto, no Estado de Santa Catharina, destinado á exportação

do carvão nacional.

§ jo para a escolha do local mais conveniente, ter-se-á

em vista a maior proximidade 
das minas, a maior facilidade

de accesso, construcção e conservação, e a possibilidade de

ampliação futura, de accôrdo com o desenvolvimento provável

da industria carbonifera.

§ 2o — A commissão de estudos será constituída por

funccionarios da Inspectoria Federal de Portos, Rios e Canaes,

ou addidos, correndo as despezas com as diarias regulamen-

tares, expediente e material por conta das verbas consignadas,

110 orçamento do Ministério da Viação para os serviços da refe-

rida Inspectoria.

Art. 2° — Para os fins de dotar a E. de F. D. Thereza

Christina de todo o material fixo e rodante, indispensável ao

trafego regular e definitivo, especialmente ao transporte rápido

e barato do carvão de pedra, melhorar as condições das linhas

e construir pequenos ramaes que sirvam a minas já em expio-

ração , o Poder Executivo fica autorisado a despender, em

1928, até cinco mil contos de réis (5.000:000$000), em obri-

gações ferroviárias, abrindo-se o necessário credito.

Art. 3o — Com as emprezas ou companhias, que possuírem

ou installarem machinas ou uzinas para o beneficiamento do

carvão, e apresentarem este producto em condições de ser

usado como combustível, só ou mesmo de mistura com o carvão

estrangeiro, o Governo poderá fazer contractos, pelos quaes se

obrigue a adquirir uma parte, ou toda a producção dessas em-

prezas ou companhias.
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§ Io — A quantidade a adquirir pelo Governo, não exce-
dera á que fôr necessária ao consumo, durante um anno, da
Armada Nacional e dos serviços a cargo da União, que empre-
gam carvão de pedra.

§ 2o — O contraclo ou contractos serão feitos por um
anno, e renovados annualmente, se convier ás partes contra-
ctantes.

§ 3o — Pelo carvão adquirido, pagará o Governo um preço
que compense razoavelmente o custo da producção, o capital
empregado na fabricação e as despezas de transporte.

Art. 4o — Com as emprezas ou companhias, que montarem
installações para o preparo de productos ou sub-productos do
carvão, que possam ser utilisados em serviços a cargo da
União, poderá o Governo Federal lavrar contractos, nas
mesmas condições estabelecidas no artigo anterior para o
carvão de pedra.

Art. 5o — Revogam-se as disposições em contrario.

Sala das Sessões, 5 de Dezembro de 1927. — Fulvio
Aducci, Edmundo da Luz Pinto e Abelardo Luz.
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COMBATES DE CORALES

9-11-1826

Os resultados tacticos constituem, única-

mente, as vantagens na guerra.

Foch.

A 14 de Janeiro de 1826, a esquadra argentina, qual o fal-

cão que ao deixar o pouso se espenneja ensaiando as garras e

as remigeas, mostrou-se pela primeira vez ás nossas divisões

bloqueadoras, fazendo ligeiro bordej o e exercício de artilharia

em frente ao porto.

Procuraram os nossos attrahil-a ao largo; mas o Chefe,

Guilherme George Brown, não se deu por achado; e as lufadas

do pampeiro, da mesma fôrma, não nos permittiram a appro-

ximação.

Volvido um mez, a 9 de Fevereiro, o estrátego platino re-

solveu por á prova de fogo a novel esquadrilha na execução

dos seus planos de guerra.

Era o dia assaz propicio, pois amanhecera claro e limpido,

bafejado por brisa bonançosa de N"E. a NNE. O mar apresen-

tava-se moderado.

Ao largo, á vista da cidade, disposta em duas divisões,

encontrava-se a esquadra nacional constituída por tres corvetas,

seis brigues, duas escunas, duas barcas-canhoneiras e uma lan-

cha armada. Eram esses cascos (14) artilhados com 158 ca-

nhões e equipados por cerca de 1.200 homens.
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A's seis da manhã, a esquadra argentina, composta de uma
fragata (capitanea), quatro brigues, duas escunas e 12 canho-
neiras, armados com 110 canhões e guarnecidos por 1.440 pra-
ças, fez-se de vela em columna (então linha de fila), deman-
dando o largo.

Os vasos nacionaes, fundeados muito próximos aos bancos,
perceberam a intenção do inimigo e, uma hora após, suspen-
diam o ferro amurados por bombordo, procurando em larga
bordada adiantar-se aos antagonistas. Pelas 7 horas e 10 minu-
tos, amuraram. papafigo, caparam joanetes e, forçando de vela,
manobraram a attrahir os argentinos a mais desafogada arena e,
assim, ganhar sobre elles barlavento, portanto, posição do-
minante.

Pelas dez horas, ao signal do Almirante, viraram de bordo
para iniciarem a caça. Uma hora decorrida, o vento rondou
para leste, demorando então os contrários cerca de nove milhas
ao nordeste.

A's treze horas viraram de bordo os argentinos e aproaram
para o suéste; era já de 7,5 milhas o intervallo entre as duas
forças.

O Almirante Rodrigo Lobo, ás 13 horas e 30 minutos,
lembrou por meio de signaes a gloria da Nação, esperando que
todos se batessem com decisão e valor.

Vibraram os lenhos nacionaes ás ovações da maruja en-
thusiasmada. Logo em seguida foi desfraldado o electrisante
signal — Atacar o inimigo.

Pelas 14 horas e meia, com a Colônia do Sacramento á
vista, começou o adversário a dispôr-se em ordem de batalha,
mantendo a linha de fila.

Correndo as duas esquadras ao ataque, em movimento
convergente, a distancia entre ellas encurtava com grande ra-
pidez. A nossa manobrara satisfactoriamente, conseguindo sus-
tentar a vantagem do barlavento, o que demonstrava estar o
Almirante brasileiro disposto a assumir a offensiva. E como o
único meio de desenvolver todo o poder combatente de sua ar-
tilharia era dispor os navios de flanço, em linha de fila (hoje
columna). A formatura de navegação ia ser a de combate; e
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nesta ordem, com acerto, manteve o Chefe sua força, muito

eaibora o andar ronceiro e as qualidades evolutivas da maioria

dos seus vasos não lhe permittissem conservar uma formatura

perfeitamente regular, cerrada, cohesa.

Os tacticos do tempo, esforçando-se por fugir á aborda-

gem e aos brulotes, procuravam 
manter a ordem de combate na

posição de barlavento. Os inglezes, mais que todos, apega-

vam-se e acceitavam, incondicionalmente, tal posição em com-

bate e a ella attribuiam seus mais assignalados triumphos.

Na verdade, tal posição 
apresentava os proveitos seguintes:

a) Ascendencia moral sobre o adversario;

b) Faculdade de acceitar ou recusar o combate;

c) Liberdade de escolha, na offensiva, do ponto da linha

inimiga a ser atacado;

d) Facilidade de lançar brulotes, quando os havia;

e) Impôr a distancia de combate, approximando-se ou

afastando-se á vontade;

/) Ter as obras-vivas dos navios protegidas;

g) Não ser molestado pela fumaça dos canhões.

Os percalços inevitáveis, entretanto, eram:

o) Ter, com vento fresco e mar agitado, as baterias baixas,

de sota vento, prejudicadas;

b) Ficar com o apparelho, pela conseqüente inclinação,

muito exposto ao fogo inimigo;

c) Cahir na linha inimiga, no caso de desarvoramento.

A posição de sotavento, em todo caso, trazia vantagem

defensiva aos argentinos, que atacavam com forças inferiores

um adversario de valor, impetuoso e de escassa instrucção

marinheira.

Nenhum plano, nem simples instrucções para o combate,

ao que parece, deu o Almirante Rodrigo Lobo aos seus com-

mandados. Percebe-se, todavia, que sua intenção era passar a

contra-bordo da linha argentina, varrendo-a com nutrido fogo,

duellando-se com ella; e, em seguida, cortal-a, separando do

corpo principal as canhoneiras para então bater em detalhe as

duas fracçõés.
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A's 14 horas e 45 minutos, as corvetas 
"Liberal" 

e 
"Ita-

parica" 
' 
(capitaneas da Ia e 2a divisões) e que occupavam a

testa da linha brasileira, abriram fogo contra a 
"25 

de Mayo"

(chefe), brigues 
"Republica", "Balcarce", "Belgrano" 

e escuna

"Sarandi". 
A capitanea argentina, após sustentar por algum

tempo e com bravura o nosso ataque, virou intempestivamente

de bordo por d'avante, sem um signal siquer, determinando com

isso grande confusão em sua linha.

O 
"Republica", 

que era o seu matalote de ré, tentou

seguil-a na manobra; mas, batido violentamente pelo nosso fogo,

teve uma avaria no leme, descahindo á matroca. Os outros, jun-

tamente com o 
"Congresso", 

duramente canhoneados, com sé-

rias avarias, mortos e feridos, em posição critica, insustentável,

arribam tudo, debandam, fogem vergonhosamente, desampa-

rando a capitanea que, só, mal dirigida, supporta valorosamente

a investida, aliás pouco vigorosa e proficua, dos nossos vasos.

O Almirante Lobo não sabia nem soube, por desgraça, tal

a frouxa iniciativa demonstrada, tirar partido da situação van-

tajosa que se lhe apresentava.

Os commandantes nacionaes, por sua vez, na maioria neo-

phitos na arte da guerra, bisonhos, falhos de iniciativa, desço-

nhecedores dos planos e intenções do Chefe, sem liberdade de

acção, cingindo-se, apenas ao cumprimento dos confusos des-

pachos transmittidos por um regimento de signaes falho, defi-

ciente, vago, não podiam concorrer ao alcance de uma victoria

decisiva.

E' bem verdade que 
"os 

signaes são inúteis — como dizia

Nelson — 
quando cada qual se sente disposto a cumprir seu

dever", mas isto quando os subordinados conhecem os planos,

intenções e objectivos dos chefes, para então, treinados na ini-

ciativa, cumprirem com liberdade a missão que lhes fôra de-

signada.

A sua defeituosa educação profissional não lhes dera a

perseverança de, no momento preciso, assumir com animo e fir-

meza a responsabilidade consciente dos seus actos...

Às canhoneiras inimigas, no emtanto, ante a refrega em

que viam os companheiros envolvidos, sem esperarem qualquer

ordem, afastaram-se celeremente, tresmalhadas, do campo da
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luta, mal se esboçou na nossa parte tibia e tardia perseguição.

Eram 15 horas e meia, quando Brown, desilludido, cheio de

amargura, ralado de indignação, arriba bruscamente, desfral-

dando o signal de retirada. Levava a capitanea portenha um

morto, quatro feridos e graves avarias no casco e apparelho.

Batido o corpo principal 
argentino, continuaram os nossos

ronceiros vazos a perseguil-o, procurando as embarcações me-

nores entrar em contacto tactico com as canhoneiras retirantes.

Estas, porém, estavam já demasiado distanciadas e por sobre

os baixos, intransponiveis aos nossos, recolhiam-se ao porto.

A's 17 horas conseguiram os nacionaes ainda alcançar a

capitanea. e os brigues adversos, crivando-os de metralha, ate

que a noite e a vizinhança dos bancos os separaram. Tiverai.n

os argentinos quatro mortos e 15 feridos, ostentando todos

los buquês sus costados e vellames castigados por la metralla...

— diz um historiador platino 
— en el melancolico episodio de

9 de Febrero..."

Contámos tres mortos e cinco feridos e algumas avarias

facilmente reparaveis. Se outro Chefe, mais hábil, decidido e

impetuoso, guiasse a nossa esquadra, bem diverso teria sido o

resultado e grandes e incontestáveis vantagens desde logo lo-

grariamos.

Como Hothan, em 1795, contentára-se Rodrigo Lobo com

"uma 
boa jornada", pois o seu anhelo seria que os dias de seu

commando se escoassem sem que nenhum delles lhe trouxesse

uma novidade".

Oxalá estivesse elle resolvido como Nelson a sacrificar

metade de sua esquadra para aniquillar a inimiga.

Lucas A. Boiteux

Cap. de Corveta.
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O Corso Moderno
Q nosso principal intuito no artigo publicado nesta "Re-

vista" sôb a mesma epigraphe (*) supra, foi mostrar a si-
tuação da Allemanha na ruptura de hostilidades, em Agosto
de 1914, nos mares longiquos e qual a acção de seus cruzadores
ligeiros naquellas paragens e nas zonas mais próximas ao prin-
cipal theatro da guerra.

Procuramos mostrar que a instabilidade da acção desses
cruzadores nas paragens por elles percorridas, provinha, prin-
cipalmente, da falta de bases seguras em que se pudessem re-
fugiar e abastecer-se do necessário, quer em provisões de bocca,

quer em munições.
Como já fizemos vêr, em o nosso primeiro artigo, a única

base allemã que merecia verdadeiramente esse nome era Tsing-
Táo, na costa da China. Para dominal-a, todos sabem, quanto
custou ao Japão que se achava, por assim dizer, á porta, em
homens e material.

Imagine-se, agora, que os allemães tivessem organizado
outras Tsing-Táo no Pacifico sul, na África Oriental e Occi-
dental e nas ilhas disseminadas no Atlântico sul.

Para dominar essas bases, seria mister distrahir múltiplos
navios e transportes da grande frota de Jollicoe, com acon-
teceu com a expedição ás ilhas de Falkland, destacando-se dois

poderosos cruzadores de batalha para acabar, de vez, com os
remanescentes da esquadra de Van Spee.

As difficuldades a vencer seriam enormes, mesmo com o

poderoso auxilio do Japão: transportes de tropas; des-

(*) Vide Revista de Janeiro.
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embarques destas; assaltos ás fortificações quiçá, ás vezes, em

pura perda como se deu na península de Gallipoli; tornariam

sobretudo critica a situação dos alliados já muito trabalhados

pela acção insistente e efficaz dos submarinos allemães nos

mares da Europa.

Para melhor clareza do que vamos dizendo, torna-se pre-

ciso examinar as principaes zônas de operações em que o extra-

ordinário trafego commercial marítimo dos alliados poderia ser,

de supetão, atacado. Nos limitaremos ás vias commerciaes

nos oceanos, deixando de lado as dos mares interiores, inclusive

o Mediterrâneo em que só se salientaram, em acção ephe-

mera, o 
"Goeben 

e o 
"Breslau" 

que logo se refugiaram nos

Dardanellos.

Como já nos referimos no anterior artigo, a abertura do

canal de Panamá, em 15 de Agosto de 1914, trouxe profundas

modificações á importancia relativa dos grandes caminhos ma-

ritimos. A róta do Atlântico norte, era, principalmente, fre-

quentada pelos transatlanticos das companhias: Cunard,

White Star, Allan, Atlantic Transport, Royal Mail, Canadian

Northern, Génerale Transatlantique, Française de Navegation

(Cyprien Fabre) e pelas companhias allemães Hamburg-

America e Norddeutscher Lloyd.

A rota do Atlântico boreal ligava, então como hoje, aos

portos do septentrião e Oeste da Europa, á ramificação ao es-

treito de Gibralta.

Salta aos olhos a indispensável necessidade de garantir a

segurança de tão importante via de communiçação. A to-

nelagem total dos navios que então a cruzavam e a qualidade

dos materiaes transportados — trigo, algodão dos estados do

sul da União; madeiras, do Canadá, côros, oleo combustível, do

México, tornavam-na, mesmo em tempo de paz, a artéria ma-

ritima por excellencia, portanto de vital interesse para os al-

liados. Esta via impunha-se ainda mais por ser a passagem

continua dos comboios das tropas canadenses e, depois, dos
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dois milhões de norte-americanos que fôram a Europa decidir

da sorte da guerra.

A róta seguida era a do arco de grande circo entre New-

York e os portos da entrada da Mancha ou do Fastnet. Per-

corriam-na não só navios provenientes dos portos septentrionaes

como os que vinham do golpho do México. O ponto de

juncção destes caminhos ficava a S. E., do Cabo Race e da

região 
próxima, constituindo terreno maravilhoso de caça para

cruzadores lijeiros inimigos.

A via das Antilhas é annexa á róta da America do Norte.

Menos importante que a precedente, beneficia comtudo os

portos das Antilhas, da America central, e do golpho do Me-

xico. Esta via não tinha no inicio da guerra a importan-

cia que adquiriu depois da abertura do canal do Panamá. As re-

giões de grande desindade do trafego, são; o canal de Bar-

lavento e os ancouradouros de S. Thomaz e da Barbada.

Quanto á via da America do sul, os navios que a per-

correm seguem a linha que une Ouessant ao cabo de S. Roque,

proseguindo depois ao longo da costa oriental do nosso con-

tinente até ao Rio da Prata. O caminho prolonga-se, depois,

rumo ao cabo de Horn e estreito de Magalhães, aos navios

que, antes da abertura do canal de Panamá, se destinavam á

costa occidental da America do sul ou á Nova Zelandia.

Esta via apresentava tres zônas bem distinctas pela na-

tureza e importancia das mercadorias transportadas. A pri-

meira zôna, em que o trafego era mais intenso, percorriam-na

vapores das companhias: Royal Mail, Nelson, Houlder,

Houstar, Pacific Steam Navigation, Broth, Doualdson, Char-

, geurs Réunis, Sud Atlantique, Française de Navegations, So-

ciété Generale de transport Maritimes, e pelos vapores allemães

Hamburg-Amerika, Hamburg-Sud-Amerika, Kosmos, Ro-

land.

A maior parte desta grande frota proseguia o seu curso

para a Europa, ao passo que o resto se separava na altura do

cabo de S. Roque, rumo aos Estados Unidos.

Os tres pontos focaes expostos aos ataques dos corsários

inimigos achavam-se^ no estuário do Rio da Prata, aò largo do
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cabo de S. Roque e nas águas da Madeira e das Canárias,
encruzilhada do caminho da America do sul e da costa occi-
dental da África.

Por esta via, também de alta importância, escôavam-se as
carnes frigoríficas e os cereaes provenientes dos portos do Rio
da Prata; o café, a borracha e gêneros comestiveis do Brasil.

A segunda zona, das linhas comnierciaes do Peru e Chile,
servidas pelas companhias — Pacific Steam Navigation, New-
York and Pacific, Nautilus Shipping e Société Générale de
Transport Maritimes, visava , especialmente, a exportação de
nitratos chilenos.

O transporte deste producto, de alta importância para os
alliados para a fabricação de explosivos, augmentou com o ac-
crescimo de embarque de algodão e assucar do Peru, do cobre
de Coquimbo e da Bolivia e dos cereaes de Valparaizo.

Toda essa extensa região, em que as linhas férreas são
raras ao longo da costa, era servida por cabotagem, feita por
navios inglezes e, antes da guerra, pelos allemães.

A terceira zona — Vancour, S. Francisco, Panamá não
era, propriamente dito, senão um prolongamento da rota da
America do sul. As linhas de vapores desta terceira zona
não iam além de Panamá, porto este em que a carga era tran-
sportada, por via férrea, para o outro lado do isthmo e dalli re-
embarcada para a a Europa.

A rota do Oriente tinha começo em Suez, rumo á índia, á
Indo-China, ao Extremo Oriente e á Austrália. Para os
alliados era de igual importância a da America do Norte.
Achava-se muito exposta, pois a via principal destendia-se
entre numerosos e' estreitos passes. Tornava-se de difficil
defesa visto o seu afastamento da Europa, causando sérios em-
baraços á remessa de reforços.

Para melhor esclarecimento do leitor, embora com au-
gmento dos nossos dizeres, aqui deixaremos consignados os
pontos focaes particularmente vulneráveis: as proximidades
deBab-el-Mandeb, posto de desenvolvimento do grupo de ca-
minho do Oriente; o ancouradouro de Colombo onde se abre o
leque das linhas do Extremo Oriente, de Bengala, do archi-
pelago Malaio, da Austrália e de Aden; os portos de Singapura
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e de Hong-Kong; todas estas regiões de natureza a tentar
corsários, requeriam constante vigilância por parte dos alliados.

A grande rota do Oriente projectava ao Sul ramificações
secundarias: de Bombaim á Zanzibar; da índia á Maurica e
ao Cabo; de Hong-Kong ás Philippinas; de Hong-Kong e do

Japão á Austrália, etc.
Nessas vias circulavam navios das companhias: Pennin-

sular and Oriental, Blue Funnel, Orient Line, Ben, Gfen,
Bibby, Clan, Ellermann, Henderson, Britsch índia Steam Na-
vigation, Anchor, Messageries Maritimes, Chargeurs Reunis,
Havraise Peninsulaire, Nationale de Navegation, Flotte Volon-
taire Russe, Nippon Jusen Kaisha e, antes da guerra, as linhas
allemães Hamburg Amerika Norddeustscher Lloyd, e Deus-
tch Autralisch e Hansa.

Todas estas linhas transportavam cereaes, juta, arroz e
chá da índia e Ceylão, estanho e borracha da península ma-
lasia, assucar de Java, seda, chá, tamaras e cobre da China e
do Japão, canhamo das Philippinas, arroz de Saigon, petróleo
de Borneo, mineraes do Fotikin, lã, carnes congeladas, cereaes
e toucinho da Austrália. A enorme importância dessas

grandes vias marítimas foi, desde o inicio das hostilidades, ele-
vada ao máximo pela necessidade de comboiar, desde o prin-
cipio de Setembro de 1914, os grandes transportes de tropas
da índia, os corpos expedicionários da Austrália e da Nova
Zelândia, e o envio de innumero e importante material de

guerra do Japão.
As vias transpacificas que ligavam o Extremo Oriente e

a Oceania á costa oeste da America eram, salvo á referente
ao Japão, de menor importância para o commercio alliado.

pois as rotas freqüentadas eram pouco numerosas e separadas

por grandes distancias. Eis as principaes linhas do grande
circulo: Yokohama-S. Francisco (companhias japonezas e a
Canadian Pacific Railw C.°), a via Extremo Oriente-America
tocando em Honolulu, a rota da Autralia ao Panamá e
S. Francisco e finalmente, o caminho da Nova Zelândia ao
cabo d'Horn.

O único ponto focai do Pacifico digno de attrahir a at-
tenção dos corsários, era Honolulu.
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A rota do Cabo, perdeu muito do sua importancia depois

da abertura do canal de Suez. Todo o trafego da costa occi-

dental da África seguia o littoral até Serra Leôa, alli bifur-

cava-se: um ramo, proseguia ao longo da costa • com escala

pelo golpho de Guiné; o outro, dirigia-se directamente ao Cabo.

Uma vez conhecidas as rotas mais importantes do trafego

mundial, cabe, agora, dizer duas palavras quanto á mobilisação

dos alliados. Estas elucidações que parecerão supérfluas, jul-

gamol-as necessarias para mostrar a importancia do theatro

de acção dos feitos modernos. Esse extensissimo taboleiro

com as precisas bases apoiando cruzadores de grande veloci-

dade, requer, para dirigir-lhe a movimentação, homens na al-

tura das circumstancias, ferteis em expedientes para subtrahi-

rem-se ás perseguições e ardis preparados pelo inimigo.

A' tout seigneur tout honneur; comecemos pelo dominador

dos mares esta suscinta revista de mobilisação. Em março de

1914, sir Winston Churchill, primeiro lord do Almirantado

(ministro da Marinha), dizia na Camara dos Communs: 
"Di-

cidimos substituir, este anno, as grandes manobras por uma

mobilisação geral da 3a frota. Chamaremos o conjuncto das

reservas pelo periodo de onze dias. Os homens que formarem

nesta mobilisação serão dispensados em igual periodo do anno

proximo e receberão uma libra esterlina além do soldo."

Esta medida foi tomada já em previsão de próximas hos-

tilidades. Effectivamente, em 25 de julho, a situação diploma-

tica, já ameaçadora, aggravava-se, de hora em hora, cada vez

mais. A 26 do mesmo mez, chegaram informações precisas

de que, na vespera, a frota de alto mar allemá recebera ordem

de se concentrar. Era mister agir: o principe de Battenberg,

primeiro lord naval, em completo accôrdo com Churchill, pres-

crevia ao Almirantado para telegraphar ao commandante em

chefe de concentrar a primeira frota em Portland e, aos navios

da segunda frota de permanecerem nos portos 
'(*)•

(*) Já nesta 
"Revista" 

descrevemos minuciosamente as extra-

ordinarias medidas tomadas por Churrjiill, inclusive mándándo sahir

alta noite, no maior riigillo, a grande frota, rumo á Escap-flow.
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Graças ao exercicio de mobilisação que substituirá as
grandes manobras, cahiu por terra a esperança de von Tirpitz
exarada no discurso que já mencionamos no nosso primeiro ar-
tigo sobre o accrescimo dos navios cruzadores destacados em
n.ares longiquos. Com essa previdente medida, evitou o il-
lustre Ministro da Marinha, qualquer surpreza igual a dos
japonezes, em Porto Arthur, na celebre noite do inicio da
guerra russo-japoneza.

Uma parte ela 4.a esquadra britannica de cruzadores, já
mencionada no nosso anterior artigo, achava-se concentrada
nas Bermudas e no canal da Florida, isso devido, apparente-
mente, ás perturbações no México. O chefe dessa esquadra,
Almirante Cradock, tinha por missão proteger as rotas com-
merciaes da costa oriental das duas Américas.

Todos os cruzadores allemães do Atlântico achavam-se,
em fins de Julho, na região das Antilhas. O Almirantado,
porém, estava sobremodo preoccupado com a presença, nos
portos dos Estados Unidos, de bellas e rápidas unidades das
grandes linhas de Hamburgo e Bremen. As vias do Canadá
e da America do Norte, seriam as primeiras expostas aos golpes
daquellas unidades, transformadas em cruzadores ligeiros.

Os inglezes, como os seus alliados, suppunham, então, que
todos os grandes paquetes allemães, tendo artilheria e munições
nos porões, poderiam, em momento dado, armarem-se e atacar
os navios mercantes em transito por aquellas paragens.

Tal assalto, nas primeiras horas do conflicto, correspondia
ao temperamento offensivo dos teutos era lógico acreditar
que a Allemanha tivesse bem concebida uma estratégia de
corso visando os pontos do Oceano em que ella agisse com
maior efficacia. Tal assalto, levado por deante, com vigor,
em todas as grandes vias de communicação, forçaria a Grã-
Bretanha a enfraquecer a sua grande frota afim de fazer face
aos ataques do inimigo em pontos afastados do globo. Disso
se aproveitariam os allemães para, com superioridade ou igual-
dade de forças, sahirem ao encontro da frota desfalcada de
Jellicoe.
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Nesse intento é que se admira a superioridade de vista do

Almirante von Terptiz comparada a presumpçosa sapiência

de Guilherme II, dos seus conselheiros íntimos e dos partidos

do Reichstag. Os parlamentos, quasi sempre, nesse sentido,

proporcionam surprezas.... desagradaveis.

Segundo o accôrdo franco-inglez, ao Almirantado bri-

tannico competia o commando e a responsabilidade quanto d

segurança das vias de communicação oceanicas. Aquella en-

tidade não esperou a abertura das hostilidades para completar

o systema de vigilancia parallela á organização immediata do

bloqueio da Mancha e do Mar do Norte.

A 5." esquadra, do commando do Almirante Stoddart, com-

petia vigiar a zôna das Canarias e de Cabo Verde região essa

exposta, situada entre a costa occidental da África e a oriental

da America do sul. Essa esquadra tinha como posição central

S. Vicente (archipelago de Cabo Verde) e, como base prin-

cipal de municiamento e provisão de combustível, a Serra

Leôa.

A 9.a esquadra, de cruzadores, sôb as ordens do Contra-

Almirante Robeck, arvorada a sua insígnia no 
"Vindictive",

tinha por missão vigiar a passagem dos navios provenientes do

Cabo e da America do Sul e, bem assim, observar a entrada do

estreito de Gibralta e a costa hispano-portugueza. ¦

O conjuncto de protecção era, portanto, completo, salvo

entre o cabo Finisterra e Ouessant; essa zôna, porém, era, dè

continuo, percorrida pelos cruzadores da 9.á esquadra, sempre

em movimento entre os seus postos de patrulhamento é a base

de Plymouth.

O prolongamento da grande róta do Extremo Oriente á

Aden e suas ramificações ao sul estavam sôb a vigilancia da

esquadra das índias orientaes coadjuvada pela frota do Cabo.

No per iodo de tensão, ao Almirante Peirse, que comman-

dava a frota das índias orientaes, cabia missão sobremodo es-

cabrosa de vigiar vasta extensão de mar com numero relativa-

mente pequeno de navios.

O 
"Koenigsberg", 

cruzador couraçado allemão, com base

em Dar-es-Salam, ameaçava ao mesmo tempo as rotas meri-
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dionaes e os três pontos focaes de Aden, Colombo e Singapura.
Foi exatamente nessa vasta zona que o heróico von Müller,
commandante do cruzador "Emden", exerceu a sua actividade,
hoje celebre na historia da guerra do corso.

O Almirante Peirse devia, em sumiria, fazer, face á duas
possibilidades ele ataque: na região de Colombo, pelo "Koeni-

gsberg" e na ele Singapura, pela esquadra "Leste-Asiática"

que podia, depois de concentrar-se nas paragens da Nova
Guiné, irromper no oceano Indico pelo estreito de Malaca ou
pelo sul de Sumatra.

O Contra-Almirante King-Hall commandava a frota de
Cabo. Operou a sua concentração em Diogo Suarez, diri-
gindo-se depois a Zanzibar afim ele observar as manobras do
"Koenigsberg".

Este cruzador allemão, de accôrdo com as instrucções

geraes, dispunha-se a fazer a guerra de corso (*). O seu
commandante Capitão de Mar e Guerra Loff, depois promo-
vido a Contra-Almirante, visava operar no golpho de Aden,
desde que fosse avisado da ruptura de hostilidades. O intuito
do commandante do "Koenigsberg" era proteger indirectamente
o Leste Africano allemão que os alliados não poderiam atacar
enquanto o cruzador teuto se mantivesse ao largo da costa
oriental africana.

O Contra-Almirante Patey, commandante da esquadra
australiana, possuía vagas informações quanto á posição dos
cruzadores couraçados allemães. Sabia, ao certo, que o
"Gucisenau" deixara Nagasaki a 23 de Junho, seguido prova-
velmente do " Schurnhort". Preoccupava-o a vizinhança dos

(*) Eis como o Contra-Almirante Lóof especifica essas ins-
trucçces: " Meus deveres, como comimandante do cruzador desta-
cado na costa oriental da África, eram os que se seguem: guerrear
o commercio inimigo e proteger o nosso; tomar, tanto quanto possível
a offensiva contra as forçar* navaes adversas eguaes ou inferiores;
alliviar o percurso da guerra na Europa attrahindo para mim o maior
numero de navios inimigos. Este trecho das instrucções geraes
lê-se na " Marine Rudschau" de Maio de 1921. As instrucções
Mi totum não foram ainda publicadas, ao menos que nos con-tc.
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dois portos- importantes — Port-Simpson (Nova Pomerania)

e Port-Frederic-Guilhaume (Nova Guiné), nos quaes se pode-

riam concentrar os navios do Almirante von Spee.

O primeiro movimento do Almirante Patey foi concentrar

as suas forças em Sydney, enviando o cruzador 
"Melbourne"

para Freniantle, o 
"Sydney" 

e tres destroyers para a bahia de

Moreton e, com o restante da esquadra, rumou ao sul de Port-

Moresby. O Almirante teria assim a massa principal da sua

esquadra em aguas nas quaes suppunha encontrar o inimigo.

Tensionava mais, tocar em Port-Simpson afim de des-

truir as installações militares e a estação radio telegraphica que

acreditava existir em Rabaul.

Na outra orla do Pacifico, a situação era das mais pre-

mentes. As únicas forças britannicas alli existentes consistiam

nos cutters 
"Algerine" 

e 
"Shearwater", 

então nas costas do

México em que, também, operavam o 
"Leipzig", 

o cruzador

japonez 
"Izumo" 

e uma esquadra norte-americana sôb as

ordens do Almirante Howard.

A revolução no México tornára mui incerta a transmissão

de telegrammas. Foi o Almirante Howard, quem informou

aos dois cutters inglezes da ruptura de hostilidades, pondo-os,

assim, de sobreaviso no referente aos dois cruzadores teutos
"Leipzig" 

e 
"Nürnberg", 

cuja posição era ignorada depois da

partida desses dois cruzadores do Honolulu.

A 4 de Agosto, o dominio do Canadá pôz a disposição do

Almirantado britannico os cruzadores 
"Niobe" 

e 
"Rainbow".

Este ultimo foi incumbido de cruzar entre Vancouver e o

equador. Nas vesperas da declaração da guerra, o go-

verno do Canadá comprara os dois submarinos 
"CC. 

1" e
"CC. 

2", construídos em Leattle, para o Chile.

Chega a vez de tratar da movimentação da esquadra

allemã nos antipodas: isso ficará para depois em vista da

largura deste artigo.

Foi para chegar a essa movimentação que desdobramos

toda a serie de argumentos exarados neste e no precedente

artigo sôb a mesma epigraphe.
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Essa primeira phase maritima da Grande Guerra, é pouco
conhecida entre nós pois tem sido tratada esporadicamente, só
visando descrever as peripécias dos dois combates — de Co-
ronel e das ilhas Malvinas.

Houve, também, referencias e nestas columnas nos
occupamos, por alto, dos raids, hoje celebres na historia do
corso, do "Emden", em que o seu heróico commandante von
Muller mostrou-se na altura do bailio de Suffren, de Jean Bar
e ele Surcouf ; se baixarmos mais um século deparamos com
outras figuras' com que Muller correu parelhas: Walter Ra-
leigh, Thomas Cavendish, Francis Drake, John Hawkins,
Humphray Gilbert, Frobisher, alguns destes verdadeiros pi-
ratas mas que, depois, se tornaram verdadeiros heroes no com-
bate a Invencível Armada. Um delles, sir Francis Drake,
tornou-se o mais celebre navegador do seu tempo: seguindo as
pegadas de immortal Magalhães, foi o segundo a fazer a volta
ao mundo.

Augusto Vinhaes

^_£_____^- t_3__>^
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II

DESCRIPÇÃO E INSTRUCÇÕES PARA USO DO

RECEPTOR DE ONDAS LONGAS

typo SE 899

Este instrumento e destinado, a ser usado com um de-

tector Audion para a recepção de ondas continuas longas e de

oscillações amortecidas.

Um interruptor duplo tripolar permitte o uso com detector

de crystal ou no Audion, devendo ambos ser. permanentemente

ligados ao receptor.

O primário deste receptor pode ser syntonisado para ondas

de 300 a 10000 metros quando usado com uma antena de capa-

cidade de 0,0012 microfarads, e o secundário para ondas de

600 a 12000 metros.

O circuito receptor com o interruptor na posição 
— Crystal

está figurado schematicamente na fig. 1.

O circuito receptor com o interruptor na posição 
— Audion

está sempre sentado schematicamente na fig. 2.

Quando o interruptor está na posição 
— transmittir — os

ciscuítos do detector de crystal, do telephone e do condensador

de grade estão abertos.

SYNTONISAÇÃO 
— A antena é syntonisada por meio

de condensador variavel em serie C 1, e a inductancia variavel

de 10 contactos L, 1. O secundário é syntonisado pelo con-

densador variavel em derivação C, 2, e a inductancia variavel

L, 2 (6 contactos).

(*) Vêr sclioma das instrucções para o Audion.
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ACCLJPLAMENTO — Este receptor differe dos rece-

ptores de ondas longas dos modelos anteriores em não ter ac-

cuplamento electrostatico sendo o accuplamento de circuito do

secundário e do primário, inductivo.

ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS

CIRCUITO DA ANTENA — Para a recepção, o circuito

da antena tem uma variação de comprimento de onda de 300

a 10000 metros quando usado com uma antena de 0,0012 mi-

mierofarads de capacidade. Um comprimento maior de onda

pode ser obtido ligando o condensador do primário em parallelo
com a inductancia do primário; mas isto só deve ser feito em

casos de emergencia. O circuito de antena compõe-se de

um grande condensador variavel de dielectrico-ar — com capa-

cidade minima de 0,00008 mierofarads, approximademente, e

com capacidade maxima de 0, 005 mierofarads; uma bobina de

accuplamento e duas bobinas de impedancia, uma co menrola-

mento simples em um longo cylindro, e outra enrolada em ca-

madas em uma bobina de micarta; commutadores das induetan-

cias e interruptores.

A bobina de impedancia do circuito primário consiste em

um tubo de micarta com 6" de diâmetro externo e 6'2 de com-

primento, com 408 espiras de 3 X 16 X 38 Belden Litzendraht

em cinco camadas, tendo uma inductancia de 14 millihenries.

A bobina de indueção tem 5 pollegadas de diâmetro ex-

terno e 2 de comprimento; tem 75 espiras de 3 X 16 X 38

B. L. em uma camada, com 1 millihenry de inductancia. A

segunda bobina de impedancia tem um núcleo de 2"2 de dia-

metro enrolamentos com 1 
"5 

de largura consistindo em 23 ca-

madas de 3 X 16 X 38 B. L. com 21 espiras em cada camada

perfazendo um total de 483.

Sua inductancia é 17,2 millihenries.

A primeir bobina e enrolada em 3 secções, separadas por
um scentelhador de 0", 5; a 1." secção tem 135 aspiras, a

2." 99 e a ultima 174.

A segunda é montada dentro da primeira, tendo ellas os

eixos dispostos perpendicularmente.

O condensador é do typo compensado, de discos de 180°

em duas secções. Um punho á esquerda, em baixo facilita

deslocamentos micrometricos das placas. Em cada extremo

das placas moveis foi retirado um sector de 7o o que augmenta

a relação de onda — Maxima-Minima — 
para cada valor da in-
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ductancia reduzindo a um valor muito pequeno a capacidade

do condensador na posição 
zero. As placas moveis acarretam

um mostrador de metal branco onde se pode gravar a lápis ou

tinta os comprimentos de onda de antena. Pode-se inservir

uma bobina de carga, exterior no circuito da antena ligando

aos bornes 
"PRI 

LOAD COIL" depois de removida a bar-

í eta que os curto-circuita.

CIRCUITO SECUNDÁRIO

Este circuito é syntonisavel para ondas de 600 a 12000

metros.

O circuito secundário consiste em uma bobina de indu-

ctancia, cylindrica, tendo em derivação um condensador va-

riavel de di-electrico ar.

A bobina tem 5",0 de diâmetro, 7",5 de comprimento e é

enrolada em quatro camadas de 408 espiras de 3 X 16 X 38

Belden Litzendraht, tendo 14 millihenries de inductancia. Esta

bobina é enrolada em 3 secções. Um scentelhador de 1" se-

para as primeiras 52 espiras da segunda secção e outro de 0",5

separa a 2." secção (28 espiras) da terceira (228 espiras).

Este seccionamento ellimina os convenientes que surgem com o

uso de enrolamentos em resonancia com o receptor. O con-

(lensador de ar tem uma capacidade minima de cerca de 0,00004

mfd e maxima de cerca de 0,0032 mfd. O systema de placas

moveis arrasta um disco de metal onde estão gravados os

comprimentos de onda e angulo das placas. As placas fixas e

moveis tem os mesmos entalhes dos do condensador primário,

pelo mesmo motivo.

Um botão, para ajustamentos micrometricos, está montado

á direita e abaixo do punho do condensador.

Pode-se empregar bobinas de mpedancia, extra ligando-as

entre os bornes marcados 
"SEC-LOAD-COIL" 

depois de re-

movida a barreta que serve de ponte.

O primário é accuplado inductivamente com secundário

por meio de bobina movei do primário. Por construcções os

effeitos de capacidade residual e inducção entre o primário

e o secundário foram reduzidos ao minimo, sendo as bobinas

dispostas perpendicularmente entre si, chegando-se a obter ac-

cuplamento nullo entre os dois circuitos. Quando se receber

signaes de ondas continuas, obtem-se o máximo de selectividade

e clareza si se tem a antena em rigorosa resonancia, empregando

accuplamento o mais frouxo possível.
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Segue-se que, quando um signal é detectado, elle deve ser

reduzido ao minimo de audibilidade, afírouxando o accupla-

mento, e em seguida syntonisando a antena até obter o som ma-

ximo.

CIRCUITO OSCILLATORIO

A reação no circuito secundário é electrostatica. Os con-

densadores de reação e ponte são traçados de forma a se obter

oscillações para qualquer dos comprimentos de onda que este

apparelho receba. Para se obter oscillações basta fazer as li-

gações dos bornes respectivos.

A fig. 3 representa schematicamente o circuito oscillatorio.

O condensador de reacção do circuito da placa tem uma

capacidade de 0,0005 mf. e o da grade 0.0002 mf.; o dilectrico é

ar; um par de placas é commum á grade,e á placa. Esse con-

densador tem placas, com uma area activa de 2" 15 por 3" 11 a

espessura de dielectrico sendo 1/32 entre cada placa. Si se

empregar um detector Audion com este receptor o condensador

de ponte deve ficar fóra do circuito e ligado em parallelo ao

condensador de ponte do Audion. Com isso, toda alteração

de capacidade no Audion acarreta a mudança de capacidade no

circuito secundário, tirando-o portanto de syntonia.

Portanto, cada vez que se variar o condensador de ponte

deve-se syntonisar o circuito secundário.

CIRCUITO DA CIGARRA

O circuito da cigarra consiste em: bateria, cigarra e botão

commutador, tudo em serie. Em um terminal da cigarra ha

uma bobina de 12 espiras de fio n.° 16 com 0"5 de diâmetro,

enrolada em torno do fio de ligação da antena. A cigarra está

assim accuplada á antena — A bateria (de 1 a 3 volts) é ex-

terna, e deve ser ligada aos bornes 
"BUZ 

BAT". O fim da

cigarra é de experimentar o ajustamento do crystal, e pode ser

empregada para verificar si a valvula está oscillando (zunido

no telephone).

INSTALLAÇÃO E LIGAÇÕES

Este receptor deve ser mantido tão afastado quanto pos-

sivel de anteparas de metal: deve, si possível, ficar pelo menos

a 6" de qualquer superfície metallica: nunca deve estar a menos

de 2" de taes superfícies.
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1
Não se use fio isolado para ligações a não ser para as

baterias e telephones. Os fios de ligação de antena e terra
devem estar o mais afastados possivel.

— Ligar o terminal marcado "Condensador de grade"
no receptor ao borne A do Audion.

_ Ligar o terminal "Filamento" ao "Bateria" A" do
detector Audion.

— Ligar o borne "Placa" do receptor a ambos os
bornes — "TICKLER" do Audion. Pôr o commutador
"DET-OSCILL" de Audion em "Oscl".

— Ligar os bornes marcados "Aud-Tel" do receptor
aos bornes marcados "Telephone" do detector.

— Ligar respectivamente os bornes de "Telephone" e
"Crystal" do Audion e Receptor.

— Todas as ligações devem ser tão curtas quanto pos-
sivel e feitas com fio de cobre no mínimo n° 14 B & S.

— Verificar que as ligações das baterias A e B estão
feitas convenientemente.

OPERAÇÕES

SIGNAES DE ONDAS CONTINUAS:

— Accender o filamento e augmentar seu brilho até
a válvula entrar em oscillação. Isso se verifica tocando o
borne do condensador de grade; ouvir-se-ha um duplo click ca-
racteristico, si a válvula estiver oscillando.

Detecção:

— Por a bobina de accuplamento mais ou menos a 120°
(accuplamento cerrado).

__ Ajustar os circuitos secundários e primário até obter
um som máximo.

Selccção:

__ Diminuir o accuplamento, ajustando o circuito se-
cundario e corrigindo o primário ao mesmo tempo .^

— Tornar a pôr em syntonia o primário até que esteja
cm resonancia com a onda recebida.

SIGNAES DE SCENTEUIA

1 _ Accender o filamento e augmentar o condensador de
ponte até que a válvula deixe de oscillar: ou ajustar o crystal
no ponto sensível.
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Detecção:

— Por a bobina de accuplamento em 120°.

— Por o condensador secundário em 0o.

— Para ondas curtas pôr a inductancia secundaria em
1 ou 2: para ondas longas, em 3 ou 4.

— Syntonisar o primário para o signal recebido.

Ajustar o accuplamento até ter um som máximo.

Selecção:

— Affrouxar o accuplamento, syntonisando o secundário

e reajustante o primário ao mesmo tempo.

— Reduzir o accuplamento até obter um signal com

pouco mais alto do que o estrictamento legivel. Este é um

bom signal selectivo para scentelha.

SYNTONIA PARA UMA ONDA CONHECIDA

— Limpar perfeitamente todos os contactos, perio-
sensivel.

— Variar a inductancia e capacidade do secundário até

que o comprimento de onda designado esteja sob o ponteiro.
— Empregando accuplamento frouxo, variar a capa-

cidade e inductancia primário até que o comprimento de onda

esteja sob o ponteiro. (O primário deve ter sido calibrado

de accordo com a antena do navio.

CUIDADOS

— Limpar perfeitamente todos os ocontactos, perio-
dicamente.

— Limpar as laminas dos commutadores; sinão derem

bom contacto, apertal-as.

— Verificar se não ha objectos de metal encostados

aos conductores.

— Limpar a caixa, periodicamente com um panno limpo

e secco.

— Limpar os contactos de cigarra com lixa fina de

esmeril.

— Verificar que todos os bornes deem contactos per-
feitos.

— Tratar este instrumento com o cuidado e attenção

exigidos por um apparelho, desta natureza.

(Continua)

D. Borges Fortes

Capitão-Tenente
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PANTHEON NAVAL
VIII

GUARDA MARINHA GREENHALGH

Vinte annos de idade e apenas guarda-marinha João Gui-
lherme Greenhalgh tem toda a historia resumida em algumas
horas horríveis de um só dia, do dia de sua morte.

Mas nessas horas que magnífica revelação de heróe inex-
cedivel !

Filho legitimo de Guilherme Greenhalgh e de D. Agostinha
Fróes, João Guilherme Greenhalgh nasceu no Rio de Janeiro.

Com decidida vocação para a carreira que adoptou, depois
de completar distinctamente os seus estudos de preparatórios,
seguiu, como aspirante, o curso da Escola de Marinha sempre
com applicação reconhecida; terminou-o e recebeu o posto de

guarda-marinha no momento em que irrompia a guerra do Pa-
raguay.

Greenhalgh saúda com enthusiasmo sua partida para a
esemadra.

Um amigo ao abraçal-o em despedida, diz-lhe franca e
inconvenientemente:

Adeus, Greenhalgh!... tu partes para o campo da
morte !...

Não, respondeu elle; eu parto para o campo da

gloria !...
O bello guarda-marinha, joven de esbelta figura, mas sem

indicação de robustez physica; de rosto bonito e sympathico,
de espaçosa e magnífica fronte, de olhar incisivo e penetrante,
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e á ostentar sua juventude apenas no ligeiro bigode ou buço
virgem que coroava seu lábio superior, foi recebido na esqua-
dra, como faceiro e elegante adolescente mais capaz de brilhar
nos doces enleios e nas suaves conquistas de um saráo, do que
nas provas rigidas e tremendas dos combates.

Greenhalgh tomou seu posto na guarnição da canhoneira
Parnahyba, a famosissima, logo depois.

Porque logo depois ferio-se a espantosa e lugubre batalha
de Riachuelo.

Com superioridade de força naval ainda mais augmentada
por baterias que de súbito se desmascaram na alta barranca do
rio, a esquadra paraguaya ameaçava destruir a brasileira.

Ao começar do combate o Jequitinlionha, um dos melhores
navios encalhara, e ficara sendo sepultura de martyres.

A Parnahyba investida e "harpoada" por quatro vapores
paraguayos era theatro do horror da abordagem, e seu tom-
badilho se abysmava em sangue.

A guarnição da Parnahyba batia-se estupidamente contra
as numerosas forças que os quatro vapores inimigos em furiosa
abordagem despejavam nella.

O numero esmagava a bravura: os combatentes pisavam
sobre cadáveres.

No meio desse horror, desse inferno de sangue e de morte
o faceiro e elegante Greenhalgh batia-se como um leão.

A resistência tocava ao desespero.
No fervor da peleja desigual, desesperadamente desigual,

na maior fúria do inimigo quasi victorioso, um official para-
guayo consegue ir arriando a bandeira brasileira da Par-
nahyba...

Greenhalgh, o gentil guarda-marinha faceiro vê a profa-
nação, arroja-se como enraivado tigre, arranca das mãos do
sacrilego, e abraça o symbolo da pátria.

— Larga esse trapo! bradou-lhe o insolente inimigo, levan-
tando a espada para ferir o heróe.

Mas, Greenhalgh desfecha-lhe um tiro e o prostra morto
a seus pés.
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E quasi logo também cahe morto á bala de fuzil e á golpes

de machado da multidão de inimigos, ao meio dos quaes se

arrojara denodado.

Cahio porém e morreu abraçado com a bandeira auri-

verde de sua patria !

Logo depois o beque famoso da fragata Amazonas despe-

daçava e mettia á pique os audazes vapores paraguayos.

No meio de uma inundação de sangue a Parnayba soltou

o grito de victoria.

E das alturas do céo Greenhalgh desceu redivivo para

saudar o explendissimo triumpho do Brasil nessa batalha em

que fôra heróe igual aos mais esclarecido dos héroes.

Ed. Sá



VIDA POLAR

Uma vasta galeria de grandes figuras, uma série de nobres

acções, è tudo o que se encontra ao procurar saber como foram

desvendadas as gélidas pairagens que circulam o polo.

As primeiras referencias são de phase bem remota. Mo-

vidas pelo desejo de conhecer as terras productoras do ambar,

os exploradores tocaram ás regiões arcticas.

E' que elles traficavam com essa matéria, que se fôrma

nos intestinos dos cachalotes.

Durante ds primeiros séculos, diversos monjes, que eram,

por seu turno, audazes marinheiros, rotinando ao norte, foram

os pilotos dos normandos. Os cantos islandezes, as sagas ce-

lebraram essas viagens, e, de resto, a sua descoberta, antes do

citado genovez que, dizem, ter descoberto o continente ame-

ricano.

A rapida extensão dos 
"islandsis" 

e a peste negra foram

reduzindo a população da mais extensa e visinha terra do

oceano arctico.

Um v-iajante, chegado a uma península, entrou em relação

com os esquimaus, tendo encontrado pesada e negra pedra, na

qual pensava que existisse o metal precioso e louro de todos

cubiçado. A descoberta da pedra aurifera produziu bello

effeito entre os traficantes. Uma nova expedição partiu a

procura de mais pedras, tendo regressado com um grande nu-

mero dellas e com dois esquimaus. Os sábios declararam que,

as mesmas, guardavam o precioso metal. Um delirio se apos-

sou do conunercio britannico. Nova expecjição, composta de
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quinze barcos, transportou uma grande carga da famosa pedra

aurifera. Os resultados foram, de todo, negativos.

O desanimo empolgou os commerciantes londrinos.

As pedras não passaram de simples pyrites de ferro.

E, assim, findou a esperança de que fossem encontradas

aquellas que encerram o metal raro.

Os marinheiros inglezes sustentaram que, o insuccesso não

era motivo bastante para a cessação'das viagens que, poderiam

trazer, mais tarde grande quantidade e variedade nababa de

cousas que viriam tornar ainda mais rica a nação. Assim,

uma nova 
"troupe", 

á qual os estalos dos 
"icebergs" 

na som-

bria perspectiva dos campos de gelo e a presença dos 
"ice-

fields" causaram grande medo, embarcada em duas pequenas

caravellas chegou a plagas que não poude abordar, traficando,

cm outras, com os 
"eskimos". 

Um das muitas, violentas

chuvas de granizo forçou a caravana ao retrocesso. Todos

estes factos tiveram logar quando fôra descoberta a grande

terra dos pequenos homens boreaes. Novo grupo partiu com

rumo ás costas occidentaes desta mesma terra, mas o estado

em que se encontrava a 
"banquise" 

fez com que a guarnição

do barco forçasse o chefe a volver á terra patria. Apezar

desse insuccesso os inglezes não desanimaram, conseguindo, em

summa, que os negociantes lhes armassem uma terceira expe-

dição, dando como pretexto os grandes lucros que poderiam

tirar da caça aos grandes cétaceos.

E' verdade que não fôra descoberta a terra, na qual acre-

ditavam, com firmeza, os scientistas. Pelo lado geographico,

bastante despresado em phases remotas, nunca taes viagens tive-

ram um grande alcance.

Os commerciantes londrinos ficaram desolados. Não tendo

auferido proventos, de qualquer genero, dos fabulosos dispen-

dios que fizeram, resolveram abandonar, por longo tempo as

expedições. Dessas expedições, que se multiplicaram, tinham

sido, apenas, promotores e executores os inglezes. Os hollan-

dezes foram os seus gloriosos successores. Elles fizeram va-

rias expedições, nas quaes tiveram o dissabor de ver os seus

barcos cercados pelo gelo.
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Apezar desses insuccessos, quando chegaram ao seu paiz,
foram esses ousados exploradores recebidos com grandes
honras.

A curiosa descripção de suas perigosas viagens fora pu-
blicada ás expensas do estado. Noutras experiências, depois
de haverem percorrido toda a costa occidental, levantaram
cartas, tendo estudado o costume das phócas e a língua dos
homens amarellos.

Novos exploradores descobriram uma jazida, que suppu-
nham ser de prata, e que, afinal, era de cryolito, minério de
alluminio. Um esquimau, nessa viagem, assassinou o chefe
da expedição a qual mesmo assim, proseguiu em sua rota.

O secretario publicou um relatório curioso.
De uma outra viagem resultaram curiosos informes, acerca

das variantes dos ventos. E' impossível, nos estreitos limites
de um artigo, fazer menção de todos.

Uma nota de sensação fora espalhada. Um viajante ame-
ricano houvera tocado o pólo norte. Esse viajante fora o doutor
Cook. Sua expedição era composta de onze homens e de
cento e trcs cães, puxando onze trenós. O frio era tanto que,
as pedras das montanhas chegaram a rachar. Os cães não
podiam resistir á temperatura elos logares onde tinham nascido.
Os homens soffreram os mais rudes golpes. Para tornar menos
complicadas as viagens, fora dispensado, quasi todo, o pessoal.
Apenas, ficaram alguns caninos e dois esquimaus. Fora com
esses fracos recursos que, o ousado americano proseguindo
em sua rota, dissera haver chegado ao polo.

No momento em que eram lidas as suas narrativas, movi-
das, somente, pela febre da paixão, era recebido o seguinte ra-
diogramma: Chegado ao polo Roosevelt salvo! Peary. Era
claro que, se Cook tivesse chegado ao extremo da terra, a sua
prioridade era inconteste, mesmo tendo lá chegado o outro
explorador.

A controvérsia ficou resolvida, em summa.
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Os documentos mostrados pelo primeiro, que dizia haver

chegado ao polo, não continham prova cabal de que tivesse che-

gado aos marcos extremos da terra. O diário de Peary, depois

de meticuloso exame, convenceu ao mundo inteiro de sua che-

gàda ao polo. Este visitante, depois das maiores honras teve,

ainda, a de ser condecorado com a grande medalha de ouro e

com a nomeação para o posto de almirante da marinha

americana.

A friagem é intensa nas trerras arcticas. E' sabido que, a

cintura do circulo polar fica coberta de neve durante o anno

todo. O oxygenio se condensa em espessa neblina, em chuva

de pedriscos, que dão um aspecto baço e vitreo ao espaço. A

noite tem a duração de seis mezes, sendo mais longa, em sumiria,

nos pontos mais vizinhos do polo.

O reino vegetal apresenta exemplares estiolados, como: os

pinheiros, os lauriceos e os alamos brancos. Todos são de

pequeno talhe.

Durante o verão, que é curto, são vistos os rainunculos, as

anemonas e varias familias de algas, das quaes fazem os esqui-

maus um pão grosseiro.

O reino animal ó bastante rico. Além de muitos exem-

plares, existem as raposas azus (isatis) e as raposas prateadas.

O reino dos voláteis é muito rico. Os que se nutrem de

insectos e os que se alimentam de sementes muito pouco são

vistos. Os patos se destacam pela quantidade. Os cétaceos

se nutrem de crustáceos e de seres que occupam o ultimo logar

na escala zoologica, como as esponjas.

Não raro, são deparados tumulos de bravos exploradores,

tendo como marcos pequenas cruzes feitas com o ferro dos

turcos dos barcos sossobrados.

As explorações e descobertas dessas regiões constituem

uma das mais bellas paginas de gloria da historia das con-

quistas, pelo homem, dos confins da terra.
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O oceano fumega como uma grande fornalha. Ao longe

no vasto panno gélido, se desenham as sombras das rennas.

Esse animal se caracterisa pelos chifres, que se notam nos dois

sexos. Com o comprimento de uns dois metros, são pesados

e suas curtas pernas terminam por largas e espessas patas.

Sua nutrição é feita de lichens, que são achados, em algumas

estações, nos taboleiros glaciaes. Domesticados pelos homens

amarellos, esses servideos, são os bovinos daquellas plágas ne-

bulosas. Sua pelle, seus chifres e seus tendões têm, para

aquelles homunculos, uma série de applicações.

Como um grande casulo • suspenso, o balão córta a serena

flôr do espaço. Sua ascensão não é a precisa, afim de que

seja desvendado o segredo que encerra o derradeiro marco

da terra.

O vento, cortante como os acúleos, assobia, vindo pelos

canaes.

Homens vestidos com pelles, e que se parecem com os

grandes macacos, praticam o divertido 
"sport" 

da caça. Os

tiros de suas carabinas e os estados dos chicote dos esquimaus

fustigando os vistosos cantinos, que puxam os seus carros sem

rodas, são abafados pela queda perenne dos gelos. Os barcos

mantêm o panno ferrado. Geme a roda do cabrestante para

a descida brusca da amarra da ancora. Q ferro é lançado bem

ao longe dos 
"icebergs".

O cariz do horizonte vem tomando um aspecto ferrenho.

Nuvens de chumbo, placas de cobre, trapos de fumo, tomam

fôrmas de escudos, desenhos de fo"rtins e esboços de cétoceos

monstros.

O céu vae esbotando seu cobalto. O barometro começa a

descer. São poucas todas as cautelas nesses mares bem cru-

. zados pelo 
"kayaks".

O sol rápido se apaga. Cargas electricas se multiplicam.

As ondas crescem, levando os blocos de gelo.

Os barcos arfam, de brusco saccudidos, tendo cerradas as

portinhólas.

Ao longe, com seus grandes repuxos esguichando, é vista

a pesada massa das baleias. Para a sua pesca é destacado con-
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sideravel numero de barcos. Uma tal operação é das mais

perigosas, visto que, o monstro deve ser íerido pela fisga des-

tinada á caça dos grandes peixes. A' haste dessa farpa é presa

a um grosso cabo enroscado a um sarilho e unido á prôa de

pequeno barco. Proximo ao cetáceo o arpoador lança o ferro,

que fica enterrado em seu corpo. Ferido, o animal, começa a

nadar, com grande rapidez, seguido pelo barco, ao mesmo ligado

pela corda do arpão. E' assim que morre a baleia deixando

uma esteira de purpura, com o sangue na superfície marinha.

Morta, é rebocada para o barco em cujo bordo é suspensa. Ha

caldeiras próprias á liquefacção de sua banha. Os esquimaus

empregam o seu azeite na illuminação das cabanas.

Os que tiveram por berço as terras arcticas estão bem

longe de serem bellos. Seu aspecto é bastante divertido. Com

relação aos seus traços e costumes não me parecem destituídas

de interesse algumas palavras.

Não chegam esses pequenos homens a uma edade avan-

çada. Em uma décima parte da população, apenas, existem

alguns de quarenta e cinco annos. E' raro encontrar um velho,

no rigor do termo. Suas vestes, feitas de pelle de phóca.

constam de um traje, que se liga, muito chegado ao pescoço.

Calções estreitos apertam longas e duplas botas, cuja parte

externa é feita de pelle sem fêlpa. A interna, ao contrario, é

toda guarnecida por espessa pennugem.

Um terço da população vive do producto da pesca, que é

feita em 
"kayaks". 

Esses pequenos e originaes pescadores

ostentam uma valentia que se mescla á poltronice. Em pe-

quenos barcos fazem viagens que, fariam retroceder ao mais

corajoso dos nossos marinheiros. Sem que temam os grossos

e largos mares buscam a costa, a cada passo, tomados por um

medo pueril. E' que deparam, por toda parte, com a sinistra

figura dos phantasmas.

Como seres divinos adoram 
"Silla" — o sol, que bem raro

abre o seu leque jalde pelos taboleiros de novoas, e 
"Ali-

nurga" — a lua, que preside a caça dos cães marinhos.
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Veneram um grande 
numero de espíritos, cujas moradas

ficam nos barathros marinhos. Essas fabulosas entidades

presidem a guerra aos ventos. O mais potente dos seus espi-

ritos é 
"Torngarsouk", cuja mulher gosa do predominio sobre

os monstros neptunianos.

Julgam que a terra descance no coração do oceano e que

o sol tenha por bases os nebulosos cumes das montanhas, sobre

os quaes descreve o seu giro.

O primeiro homem julgam vindo ao mundo como um re-

bento da terra e a primeira 
mulher como obra, apenas, de uma

sua pollegada.

Como os nossos devotos bíblicos, acreditam num dilúvio

do qual restará, somente, um mortal, que contará, aos outros,

as passagens dessa tremenda inundação.

O sobrevivente, tocando em um bastão de barro virgem,

dará o sopro da vida a primeira 
mulher, cujo primeiro olhar se

voltará para as varetas monstros da ventaróla do sol.

Acreditam na resurreição dos homens e dos quadrúpedes.

Em culto aos deuses, com todos os caprichos dos que bon.o-

leteam nas passagens da fabula, celebram grande festa cha-

mada — "festa 
do sol", e que tem logar no segundo mez do

anno. Nesse festim, é de praxe a musica — de genero dessas

outras que levam o fastio ao homem culto e as danças — com

allegorias, como umas tantas que representam a morte, levando

i;a cadência dos passos 
creaturas de todas as edades e

condições.

O culto desses comedores de peixes crús se caracterisa por

um rosário de crendices, muito em voga nas raças amarellas.

A pratica das fascinações pelos bruxedos está a cargo dos

mágicos chamados 
"angekoks". Mesmo, os convertidos á pra-

tica do Christianismo, não varrem da memória todos esses pre-

ságios, meramente fortuitos.

Suas armas fabricadas com ossos de pequenos e grandes

cetáceos das hastes da renna e do marfim que se contem nos

longos dentes que guarnecem 
as maxilhas do narval, passam a

ser enterradas com os cadaveres dos que as possuíram.
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De faeto são grande prova os desenhos achados em grande

numreo de agalhãs de cor láctea, em luminosas ardosias e r.os

ladrilhos vidrados de bello azul cobalto. Esses desenhos são

encontrados, em maior escala nos velhos tumulos.

Façamos um esboço do pólo sul. Uma cortina de nevoas,

como um lácteo sudario cobre a 
"banquise". 

Uma formidável

muralha detem a marcha ás caravanas. O campo com sua

muralha de gelo termina como os beccos que não têm sahida.

A cada passo é ouvido o grito dos pétrus. A róta é, apenas,

fácil para a direita. Ordens são dadas para que as caravanas

tomem essa direcção. O tempo está excellente para a marcha.

Os cães puxam, a galope, os trenós, por momentos demon-

strando o cansaço. Quando os carros, sem rodas, das cara-

vanas se movem, de novo, seus conductores, com extrema rapi-

dez, fazem uso do chicote para estimular a matilha. E'

mister proseguir, com milagres de paciência. Como está longe

ainda o cume daquella diabólica montanha, que pensam subir!

Uma toalha branca é lavada pelas ondas. Nesse condensado

oceano, com a elevação das mais elevadas montanhas, muito

ao longe, para o sul, se encontra o pólo. Na superfície, que

se destende em face do observador, não são precisos muitos

caninos para o serviço das cargas. Os viajantes, nessas con-

dições, por vezes, sacrificam uma grande parte dos puxadores

dos trenós. E com que appetite os sobreviventes, fatigados

pelo rude modo de fazer a jornada, se repastam nos corpos

dos sacrificados!

Esse repasto, ás vezes, se estende a seus guias.

Para o jantar o cozinheiro tem, de ordinário, surpresas.

Numa panella ó vista, a ferver, um gordo rabo de canino e

numa grelha algumas costellas do mesmo animal.

E os pratos, a que me refiro, parecem tão saborosos que,

ficam logo vasios.

Após vários dias de clausura, nas cabanas, esse homens de

vontade ferrea, apesar da visita da tempestade, com um vento
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que rasga as velas aos "kayales", vão caminho do polo, com
trenós bem providos para uma viagem de sessenta dias. A
ncvoa é tão espessa que, se torna quasi impossível abrir os olhos

para a sombria perspectiva das plagas boreaes. Rompendo
um cortinado feito de bruma os conductores distinguem, só-
mente, a cabeça de seus caninos. Mesmo, nestas condições,
não temem longas marchas. Pouco dormem, e á primeira cia-
ridade, rápidos, abandonam suas cabanas. O sol lembra,
nesses momentos, um amarello trapo de bandeira, esbotado pela
lavagem da chuva e collado ao fundo latescente do céo.

A bruma, e sempre a bruma, se desdobra aos olhos dos

viajantes. Como um pulvereo, vela o nevoeiro a derrota. A

principio as fendas não se mostram largas. Ao longe, apenas,

barathros são vistos!

Ligados a um cabo alguns homens caminham, com cautela,

empunhando a bússola. Graças aos "skis" 
passam sem no-

vidade. Os cães atravessam o geleiro aberto por uma fenda.

Os viajantes saltam fazendo prodígios de acrobatas. Uma

rápida manobra os preserva de graves cousas. Assim, se en-

contram em presença de uma rede de fendas. A cada passo
deparam com uma descida que lhes pôde occasionar uma queda
mortal. Levando a barraca partem demandando as terras vir-

gens dos olhares humanos. O que distinguem, através da

bruma, não é de empolgar o espirito aos devotos do bello.

Maiores precauções se tornam precisas para evitar a queda
nos abysmos que abrem as fauces aos navegantes. Os homens

das caravanas para se vingarem dos males que, muitos desses

abysmos lhes poderiam causar, lhes puzeram epithetos terri-

veis. O aspecto está mudado. Uma grande cadeia de mon-

tanhas parece rasgar com os seus agudos cumes a clareira do

céo. • Ha, pelo fundo luminoso do horizonte, uma mistura de

tranco, de azul, de vermelhos e de preto. Nos montes den-

tados ondulam véos de brumas. Os escarpados geleiros pen-
dem como grandes estalactites. Sem grandes cautelas rola-
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liam nos precipícios, que se mostram, por todos os lados, os

caninos e os trenós. E a queda, naquellas plagas, é, sempre,

de conseqüências fataes!

Os momentos se succedem fatigantes para os que se dedi-

cam á rude tarefa de governar os trenós, sobre uma superfície

polida como a de um espelho.

Para descanço dos caninos e de seus conductores seria

magnífica a idéa do trenó automóvel, no qual tem viajado nos

taboleiros de gelo os chinezes. Deste genero de carrinhos

não são poucos os partidarios para a subida ao polo.

Os viajantes caminham ligados por uma corda. As diffi-

culdades mais se avolumam com a marcha. Por largo tempo,

debalde, procuram uma passagem. E' necessário abrir cami-

nho com instrumentos proprios ao córte do gelo. Depois de

longas pesquizas descobrem uma passagem, bastante larga, para

os trenós. De cada lado é vista a lugubre perspectiva dos

abysmos. A impressão dos viajantes deve ser a mesma dos

que se encontram na contigencia de subir em uma corda á

crista das mais elevadas montanhas. Os ousados viajantes

não têm a vista turva pela vertigem e os caninos não temem

as conseqüências de um passo em falso.

A vida na cabana é, de modo relativamente, confortável.

Tres saccos de areia são collocados ao fundo e dois outros ao

lado em que fica a porta. Perto da entrada está o forno. Prepa-

rados os leitos, os homem que estão de folga repousam e es-

crevem notas palpitantes de interesse e ricas de pilhérias que

figuram nos livros de apontamentos diários. Os cozinheiros,

com todo o desvelo, cuidam da comida. A magica palavra 
—

"sopa!", 
todos, de chofre, largam os trabalhos — o prato numa

das mãos e a colher em outra. Apesar de fervendo o caldo

com as massas, do mesmo, nada fica. Em seguida vem o

prato de resistencia — "o 
pemmican". Durante o repasto a

branda temperatura mantida no fogão, leva um brando calor á

cabana.
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Depois do repasto os viajantes caminham, sem tréguas.
Estão na parte do gelo a que chamam — "Salla do Diabo" e
que resvala como uma superficie repleta de sebo.

Os conductores fazem vibrar o chicote, para que os cães
levem, com rapidez, os trenós, que rolam pelos logares onde o
geleiro mostra um falso aspecto de solidez. Apesar das gran-
des barreiras a transpor, os viajantes ganham terreno.

Em breve a bandeira tremulará por essas terras virgens,
na maior latitude que o homem tem chegado, por entre os
brados de alegria. As caravanas param e uma bandeira, ao
fundo do horizonte palpita aos beijos do vento glacial. E'
pisado o extremo ponto a que o homem culto parece haver che-
gado. E' tanta a emoção entre os viajantes, que não podem
conter lagrimas. E, trocando apertos de mão, seus pensamen-
tos convergem para a figura sublime daquelle que implanta a
sua bandeira no pescoço do mundo. Na cabana desse bravo,

que ostenta um aspecto festivo, a bandeira nacional é retirada,
entre palmas, de sua caixa e suspensa ao mastro, de onde será
desfraldada. E' de justiça declarar que, mesmo assim, não
fora tocado o ponto, no qual passa o eixo do globo.

As regiões estéreis e soturnas do polo sul ainda se acham
bem pouco exploradas. Se Cook, como já o disse acima, não
tocou o derradeiro marco boreal, atravessando por duas vezes o
circulo polar ficara bem certo da existência de um grande con-
tinente meridional. Tempos depois, dois famosos capitães des-
cobriram ilhas e terras.

Amudsen partiu de seu paiz no "Fran" — navio bastante
notável na historia das expedições polares, mas sem a rota de
sua viagem. E' certo que, passou ao largo das terras des-
cobertas.

Bastante dif ferente das bahias ordinárias é a bahia das
"Baleia", onde o navio lançou ferro. Nenhuma sombra de
terra era vista. O mesmo gelo espesso se destacava do vitreo
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taboleiro, que é a "Grande Barreira". Fora em sua parte
oriental que a "derive" de numerosos "icebergs" cavou a bahia
das Baleias".

Sem que tivesse embarcado pelo temor de naufragar, o
explorador norueguez não vacillou tomar esse ponto como base
de futuras explorações. Depois de haver dado caça ás nume-
rosas phócas e de ter estudado o caminho do polo entrou no
seu "Framlyen" — uma barraca de madeira protegida pelo
eixterior por uma forte espessura de neve e destinada a servir
de abrigo contra o vento e o frio máximo. Começou então
para o explorador uma reclusão de cinco mezes, em que á falta
absoluta da luz solar, durante quatro mezes se vieram juntar
temperaturas, ao extremo, baixas. Sem que se mostrasse in-
capaz de acção, empregara o tempo em tratar dos cães, me-
lhorar os trenós e proceder a minuciosas explorações scientifi-
cas. Pela baixa de temperatura, depois de haver percorrido
uns cento e vinte kilometros se veria forçado a voltar para a
sua residência de inverno, durante tres semanas. A caravana
proseguiu com quatro carrinhos e cincoenta e dois cães, to-
mando o rumo das plagas virgens do passo humano. Está a
quinhentos e cincoenta kilometros do pólo sul. A superfície
plana do geleiro succedem barreiras montanhosas formidáveis.
O caminho deve ser feito para frente e foi com o escopo de
chegar ao pólo que os norueguezes partiram. Cincoenta e
seis dias após a sua partida do "Framlyen" com um soberbo
tempo riscaram o ponto, que suas observações lhe fizeram
reconhecer como sendo o polo sul.

Collocaram no marco a que chegaram um pavilhão com
a bandeira nacional e o estandarte do "Fran". Sua volta teve
logar pelo mesmo caminho da partida, o qual tiveram o cuidado
de balisar de cem em cem metros. A descoberta fora annun-
ciada ao soberano de seu paiz. Foi assim que, ficou suspensa
a ponta do véo que envolvia as cousas antarcticas.

Um outro explorador encontrou a bandeira noruegueza,

que tinha sido implantada no campo de gelo pelo seu feliz con-
currente. De regresso, o viajante e quatro companheiros pe-
receram por causa das tempestades.
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Um outro, após dois mezes de procuras, descobriu o acam-

pamento dos infortunados e encontrou uma mensagem escripta

ao publico, nos momentos de terríveis agonias, narrando os tor-

mentos 
por que passaram. 

Esta mensagem acaba por estas

palavras:
"Estamos 

fracos e mal podemos 
tomar da penna. Jamais

demos 
por mal empregada a tarefa, na qual fica bem claro que

os inglezes são capazes de supportar as mais duras privações

olhando com coragem e de frente a morte. Fizemos o possível

para o triumpho do nosso e do bello sonho do mundo. Cor-

rendo 
grandes perigos bem sabíamos o que nos esperava. A

sorte nos fôra adversa... Paciência!

Quasi baldo de forças, Scoot presta os últimos serviços

aos companheiros. Movido por um sentimento de piedade en-

cerra os seus corpos em saccos, á guisa de sudarios. Termi-

nada a fúnebre 
"toilette", 

grupados, 
tomam assento nas estacas

centraes da cabana. O 
"carnet" do chefe é collocado no me-

lhor 
ponto, afim de que, mais tarde, sejam encontrados os pre-

ciosos documentos que no mesmo existem. Depois desta ce-

remonia, com a fleugma que caracterisa sua raça, espera que a

fome termine o seu trabalho de extincção.

Henrique Rebello
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A ESCOLA DO MARINHEIRO

Compete aos directores da nossa política naval pôrem em

serviço os destroyers e retiral-os quando julgarem opportuno.

O Ministério da Marinha tem capacidade para apreciar as ne-

necessidades relativas ao pessoal e. assim» decidir com acerto.

Sem embargo, seria conveniente esmiuçar se o grande

valôr attribuido aos destroyers, como escola do marinheiro,

é devidamente apreciado.

Viajar a bordo dos couraçados é o mesmo que viajar num

caminhão de 10 toneladas de arqueação, riuma estrada larga.

O caminhão é o dono da estrada por direito de tamanho. E,

como é natural, theoricamente, elle também tem que observar

as regras da mão, mas na realidade desloca-se de uma maneira

um tanto descuidosa.

O mesmo acontece com o encouraçado; uma vez fora do

porto, enfrenta o mar com certa negligencia; está certo de que

aos navios menores impõe-se o dever de deixarem livre o ca-

minho para elle, além de estar mais ou menos imrnune dos des-

confortos do mar. Levando a bordo um pessoal de cerca de

1.500 praças e 100 officiaes, o encouraçado navega como se

fosse um campo de exercicio que se deslocasse.

Vejamos agora o destroyer: os incommodos no destroyer

começam assim que elle deixa o porto. Nelle as tarefas são

cumpridas, aqui e ali, cjuasi sempre com alta velocidade. Cabe-

lhe a obrigação de deixar livre o caminho para as unidades

de maior porte e, ao mesmo tempo, provêr-lhe as necessidades.

Logo que se agita o mar, começa o destroyer a jogar nos quatro

quadrantes. Emquanto o encouraçado navega por entre as

vagas, o destroyer amassa o caminho atravéz de uma alluvião

de poeira liquida a que chamamos poeira da estrada.
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O destroyer é a verdadeira escola do marinheiro sob

certos aspectos. As marinhas pequenas não devem prescindir,

porém, do navio de vela, porque a tenacidade, a paciência e

o habito da profissão só se adquirem nos longos cruzeiros á

vela.

E' no destroyer que os marinheiros aprendem a soffrer

com paciência os desconfortos do mar e a apreciar a grandeza

delle. O cuidado e a vigilancia são de summa importancia.

Basta um ligeiro erro no apreciar uma situação para occasionar

a perda do navio.

Aos jovens officiaes que attingiram ou estão prestes a

attingir o posto de commando entrega-se um navio e com elle

as responsabilidades do cargo, competindo-lhse conduzil-o se-

gura e efficientemente, seja qual for a natureza da commissão

que lhe for commettida. Estão constantemente em compe-

tição com centenas de navios da mesma classe.

A guarnição dos destroyers é constituída por uma centena

de marinheiros e meia dúzia de officiaes. Offerece-se quasi

sempre opportunidade a ambas as classes de mostrarem suas

habilidades em resolver situações que surgem constantemente.

A responsabilidade traz no bojo a confiança. Os officiaes

e praças que serviram nos destroyers são homens úteis, e nelles

se demoram pela enércia da habito.

Quem quer que tenha observado o destroyer em mano-

bras, terá verificado que o pessoal de bordo está sempre na

ponta dos pés. Se as situações surgem com rapidez incrível,

as decisões devem ser prompta» e acertadas.

A despeito do desconforto do destroyer, é com difficul-

dade que se retiram de bordo os homens para outras commis-

soes.

O ponto e traço do alphabeto Morse fascinam-lhes a ima-

ginação. O trabalho é árduo, mas é compensado pela exci-

tação.

Observae-o no ataque nocturno, carregando atravez das

trevas com a convicção plena de que algo de mal acontecerá,

se um erro fôr commetido. Observae o riso de satisfação e

allivio, quando um ataque bem succedido foi levado a effeito.

O serviço a bordo dos destroyers é árduo, cheio de descon-

forto e perigo, porem como compensação, elle fascina a moci-

dade pelo espirito de aventura que possue.

O Ministério da Marinha mantém actualmente mais -de

•cem destroyers em serviço. Todos os annos, elles treinam

milhares de officiaes e praças nos hábitos da marinharia,



bevista de revistas 1233

cimentam-lhes o espirito com a confiança em si, que se adquire

com a experiencia e pelo manuseio da responsabilidade, pre-

param os homens para decidirem promptamente, e cooperarem

com os seus camaradas. Talvez fosse possivel pôr em com-

missão maior numero de destroyers; esta é uma questão que

cabe aos chefes decidirem de accordo com as necessidade do

serviço; 
porem, o que fica para a Marinha é o seguinte. quanto

maioria fôr o numero de destroyers navegando- tanto maior o

uumero de marinheiros entre os officiaes e praças da Marinha.

(Procccding, Dezembro 1927).

Trad. 

" 

e Commentarios do

Cap. de Fragata Vieira de Mello.

A AVIAÇÃO NAVAL

O apparecimento de uma nova arma de combate conduz

sempre a menifestações extremadas de opiniões.

De um lado vemos os enthusiastas predizendo mais do que

provavelmente possa ella realisar; o outro, encontramos scep-

ticos que, balançando a cabeça, declaram não affectara a velha

ordem de cousas.' .

O emprego do aeroplano como machina militar, foi plena-

mente demonstrado durante a Guerra Mundial, o mesmo se

dando com o hydro-avião como arma naval. Durante os tres

annos em que servi como correspondente de guerra na rança

pude apreciar os resultados directos do concurso dos nossos

aviadores. Seria apenas repetir cousa sabida dizer terem elles

desempenhado papel decisivo na lueta. Seus feitos como comba-

tentes, apfczar de terem sido brilhantq. representam ape-

nas a parte menos importante do seu concurso.

Foi. sobretudo, no serviço de esclarecimento e no de

photographia aerea que se tornou inestimável o conurso por

elles prestado.

Lembremos um facto: certa bateria allema causava-nos

ha muito tempo damnos e aborrecimentos, achava-se, porem

tão bem mascarada que todos os nossos esforços eram vãos para

descrobil-a. Certo dia em que cahia neve, um aeroplano, por

acaso, photographou uma area situada muito além da rectaguarda

das linhas allemães; uma vez revelada a photographia 
notou-se

que apresentava manchas escuras no cume, de uma collina. L ai

relevação deu-nos a chave do mysterio quanto a situação da

referida bateria que, desde então, deixou de nos mcommodar.

O serviço de um aeroplano na guerra terrestre, trabalho

statico, relativamente, embora a guerra seja de movimento, e

uma cousa e o serviço no mar é cousa totalmente difierente.
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O valor do primeiro já está demonstrado; o do segundo,
é hypothetico e tende-se a tirar conclusões a seu respeito, fazendo
a analogia com o serviço de terra. A Aviação Naval (força
aérea da esquadra)existe para ser empregada de toda e qual-
quer maneira em que seja possivel utilisal-a em cooperação
com os navios de guerra. De um modo geral podemos cias-
si ficar essas funeções sob dois titulos:

COMBATE — ESCLARECIMENTO

Consideremos o primeiro aspecto, sua funcijão principal
é atacar com bombas os navios de guerra inimigos, agindo
independentemente ou tomando parte em uma acção de es-
quadra.

Pode também ser destacado para um raid sobre arsenaes
ou base, operações determinadas pelas condições geographicas
da guerra.

Por mais tentadora, porem, que pareça tal operação, não
parece que um commandante em chefe deixe de reconhecer o
valor dos aviões transportados pelo seu aerodromo para per-
mittir que elles se arrisquem em qualquer aventura. Um raid
desta espécie não cabe rigorosamente dentro da esphera de
acção da aviação naval; deve ser organisado e levado a effeito
pela Força Aérea Terrestre. Tem-se actttalmente como certo
que a batalha naval futura começará com um encontro entre
os dois poderes áereos inimigos.

Esta hypothese é baseada no facto de ser obvio que cada
partido quererá empregar a sua aviação no serviço cie escla-
recimento e que o outro partido tudo fará para negar in-
formações. Esta premissa é perfeitamente razoável.

Parece-nos, comtudo, que a primeira condicção para que
um avião cumpra efficientemente sua missão, que é uma cousa
definida e essencial, é evitar combate. Até onde será pos-
sivel confiar na efficacia do avião para executal-a?

E' preciso não confundir praticabilidade com probabilidade
em matéria de esclarecimento aéreo no mar; dizendo practi-
cabilidade referimo-nos ao alcance de visibilidade, impossível
de ser attingido por qualquer outro meio; fallando de pro-
habilidade queremos nos referir á possivel interferência con-
traria de certas condições atmosphericas. Naturalmente, tudo
depende do acaso; não nos parece, porém, exagerado dizer que
para um dia, na zona temperada, em que é possivel de uma
altitude de 10.000 pés alcançar uma zona circular de visibilidade
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de 80 milhas, haverá três dias em que o horisonte torna-se in-
certo a 10 milhas. As nuvens são um inimigo respeitável do
observador aéreo.

Apesar, porém, dessas restricções que também affectam
os navios de esclarecimentos, elevemos necessariamente ad-
mittir que o avião possue vantagens immensas emoo elemento
esclarecedor. Além do enorme alcance de visibilidade em con-
dições favoráveis, dispõe elle da extrema mobilidade que é
um factor precioso.

Em nossa opinião, porem, elle é capaz de soffrer em con-
seqüência do defeito de suas virtudes; isto é, sua potencialidade
pode ser, facilmente, exaggerada; suas vantagens tão appa-
rentes podem offuscar-nos e fazer-nos ignorar as desvantagens
não menos apparentes.

A Aviação Naval (força aérea da esquadra) é composta de
pessoal naval que, assim, poderá immediatamente estimar tudo
que lhe for dado ver.

Elles provavelmente não commetteriam o mesmo engano
que os observadores militares do Zeppelin que communicaram
ao Almirante Scheer que as divisões da esquadra ele batalsa
ingleza estavam no mar e que navegavam em alta velocidade
e em rumo que lhe cortaria a retirada, quando de facto elles
tinham visto as esquadrilhas de contra-torpedeiros de Harwich.

No serviço de esclarecimento, ver as cousas e com-
prehendel-as, é apenas uma parte do todo.

A prova real de um serviço efficiente está na transmissão
das informações ao commandante em chefe.

Sob este aspecto o avião está em inferioridade em relação
ao navio esclarecedor. Elle não pode usar o signal visual;
tem que depender ou ela sua telegraphia sem fio ou de sua
habilidade em deixar cahir sobre o capitanea mensagens es-
criptas. O primeiro é sempre precário durante uma acção;
o numero de rádios que não foram recebidos durante a batalha
da Jutlandia dá-nos uma prova evidente; ao passo que 0s
signaes feitos por meio de holophote foram sempre recebidos.
O serviço de reconhecimento exige não só que se faça o con-
tacto com o inimigo mas também que se o mantenha. A cor-
rente de informações deve ser continua e assim o segundo pro-
cesso parece inadequado; poderá talvez servir para as primeiras
informações.

Devemos nos lembrar que uma acção de esquadra é um
mixto de actividades kaleidoscopicas e de obscuridade; que



1236 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA

as formações se dissolvem ou se esbatem no meio dos gazes
e das cortinas de fumaça e que, portanto, será difficil deixar

cahir uma mensagem num certo e determinado navio.

Pode ojectar-se que qualquer outro signal é igualmente

diffxil em taes condições, e de facto é, mas nós já sabemos

que os navios soffrem dessas limitações e queremos fazer re-

saltar que os aviões também dellas soffrerão.

E' preciso não esquecer que o inimigo ainda tentará tornar

peiores essas condicções.

O ideal, parece, seria tornar o aerodromo centro de li-

gação das communicações recebidas dos seus aviões; mas neste
caso attrahiria ainda mais o ataque concentrado do inimigo.

K' um facto que a Marinha dispõe de uma nova arma de phe-
nomenaes possibilidades mas cujas limitações são também

grandes por causa das extraordinarias difficuldades de em-

pregai-a.

Os artilheiros enthusiastas do grande alcance receberam

o aeroplano como o auxiliar capaz de tornar o seu serviço

perfeito; possuem elles uma arma capaz de attingir um alvo
invisível; o tiro, porem, seria inútil si não fosse possivel saber

o resultado. Acreditamos que o aeroplano como elemento de
spottagem dará um resultado desapontador; isso mesmo

admittem os aviadores. De facto, elles podem ver si uma salva

enquadra o alvo, si foi curta ou longa, mas como saber de que
navio, situado a 10 ou 12 milhas, partio ella?

Alem disso, sendo a batalha naval uma acção em que se

usam sempre as velocidades maximas, como fazer o serviço

de informações e de correcções?

É exatamente esta differença de velocidade entre os ele-
mentos de terra e os de mar que justifica o emprego do aero-

plano em operações de terra e que torna precaria a analogia
entre o avião para o serviço da esquadra e o aeroplano.

Outra applicação prevista para os aviões nos futuros
conflictos navaes: instrumentos da guerra chimica, despejando

do alto sobre uma esquadra gazes asphyxiantes. É preciso,
porém não esquecer as baterias anti-aereas da esquadra e não
estudar a questão sob um aspecto unilateral; e da ameaça do
navio de guerra ao avião quasi não se cogita. Que não pareça
cjue quero depreciar a nova arma; o seu papel em uma marinha
moderna está plenamente reconhecido, e já tem o seu logar
designado. E' preciso, porém evitar os exaggeros. Apressa-te
lentamente eis o verdadeiro principio. 

— (Naval and Militarv
Reco.rd — 9-12-927).

Traduzido pelo Cap. de Corveta Ed. Weaver
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O CONTINUO DIVORCIO DOS CONTINENTES

SEGUNDO A THEORIA DE WEGENER

A inquietude que caracterisa todas as questões da vida

moderna reflecte-se, e não podia ser de outro modo, na scien-

cia, perpetua semeadora de intrincados problemas, constituindo

o do passado remoto do nosso planeta um dos que mais funda-

mente preoccupám os homens de estudo.

Referindo-se a esse passado, que jaz oceulto no abysmo

de milhões e milhões' de annos, nasce agora uma theoria um

pouco desconcertante, que, por ousada, ha de suscitar não

poucas controvérsias. É seu autor o geologo austríaco Alfredo

Wegener, cathedratico de niineralogia e climatologia da univer-

sidade de Gratz, e acaba de ser publicada pela revista
"Scientific 

American". Eis aqui um extracto do citado tra-

balho, por todos os titulos interessante, e que sem duvida, será

lido com prazer pelos que se dedicam a essa especie de conhe-

cimentos.

Suponha-se que um gigante situado no oceano Pacifico

tem uma de suas mãos collocada na costa da America do Norte

e a outra na America do Sul, e fazendo igual esforço, empur-

rasse ambas até obrigal-os a juntar-se com a Europa e a África.

Si dirigirmos um olhar ao mappa-mundi, verificaremos que

o perfil das duas Américas guarda tão estreita relação com a

curva irregular das costas oppostas do Atlântico como entre si

as peças de um desses quebra-cabeças chamados de ajusta-

mento.

Será isso simples coincidência ou um desses caprichos da

natureza sem explicação lógica? Assegura o professor Wegener

justamente o contrario. 
"Ha 

milhões de annos — diz elle

as duas Américas, Europa, Asia, Australia, a região antar-

tica e todas as ilhas do mundo actual formavam um único

continente cujo centro era a África. A attracção exercida

pelo sol e a lua sobre a massa solida da terra acabou por desa-

gregar esse blóco continental, que logo, lentamente, foi disper-

sando, de igual modo que o campo de gelo (ice-field) polar

se desagrega e separa-se em mil fragmentos que pouco a pouco

vão se afastando do núcleo".

Esse divorcio dos componentes primitivos do grande

blóco continental ainda não terminou, no juizo de Wegener.

Alguns delles, os actuaes continentes e ilhas, continuam

movendo-se, derivando, distanciando-se do núcleo africano.

A theoria, como se vê, não pôde ser mais ousada e hete-

rodoxa. A muitos parecerá 
absurda, sinão errônea. Mas
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também cabe dentro do possivel sua acceitação futura por

parte dos geologos. D'ahi valer a pena dedicar-lhe uns momen-

tos de attenção.

O primeiro argumento que se poderia oppor á theoria de

Wegener é o seguinte: 
"Como 

é possivel que os continentes se

desloquem e patinem, por assim dizer, sobre a extenção do

globo, si formam parte delle, si a elle estão unidos solidamente,

constituindo uma massa immovel e inseparavel? Para explicar

esse absurdo apparente sreá preciso apartarmos-nos momen-

taneamente do thema principal. Só é uma theoria scientifica

admittioa por grande numero de geologos, geodesistas e geo-

physicos que o globo terrestre é inteiramente solido e não em

fusão interna, como se acreditava até agora. .

Parece provar essa theoria a transmissão dos embates

sismicos atravez da massa terrestre, não podendo acontecer que
então se achasse em fusão o interior do planeta.

Si o coração do globo é solido, que elementos o formam?

Na opinião do geophysico Suess, esses corpos serão provável-
mente unia mescla de nickel e ferro. Dahi o chamar-se

nife (dos symbolos 
'chimicos 

ni, nickel, e fé, ferro) a esse

núcleo asjsim constituído!. Envolvendo essa combinação, de

fôrma espherica, ha uma profunda capa de matéria denomi-

nada sinta por Suess, e cujos componentes são o silicio (si)
e o magnesio (ma), sendo o basalto uma especie de sinta.

Por ultimo, como capa superior, acha-se o componente

mais leve, o sial, que forma os continentes e as ilhas; e que
não existe nos fundos marinhos onde o sinta se encontra a

descoberto.

Não interessando ao nosso proposito o centro da terra,

ou nife, detenhamo-nos a examinar especialmente como se pôde
verificar o deslisamento de uma capa geographica sobre outra.

A zona de sinta é mais pesada que a de sial; por conseguinte

esta, seguindo a lei physica geral, occupa uma posição superior.

O basalto tem um peso especifico representado por tres appro-

ximadamente ou seja tres vezes mais pesado que a agua, em

igualdade de volumes.

As rochas de granito e gneiss que formam a maior parte das

superfícies terrestres teem um peso especifico representado por

2,9. A espessura calculada dos blocos fluctuantes ou desli-

santes de sial é de uns cento e poucos kilometros. Conhecidas

taes cifras, torna-se difficil crer que essa massa de rochas com-

pactas possa resvalar e mover-se, como um corpo fluctuante,

sobre outras rochas igualmente compactas.
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Sem embargo, a rocha, por mais dura que seja, é viscosa,

não no sentido que chamamos a certos líquidos como a gazolina,
os xaropes, etc., sinão de um modo relativo.

Nas experiencias de laboratorio, as rochas submettidas a

pressões enormes abranda-se em periodos de tempo relativa-

mente curtos. Dado maior tempo, menos pressão determinará

de igual modo um novo abrandamento.

Nos edifícios muito antigos e rrinosos observa-se a cur-

vatura acentuada de rochas de granito e mármore que cederam

sob a pressão continua atravez dos annos. E isso não podia

ter occorrido sinão em virtude do abrandamento da pedra.

Os geologos conhecem bem certa curiosa analogia entre

as rochas da superfície terrestre e o pez ordinário. A expe

riencia, 
por ser simples, está ao alcance de todo o mundo. Si

se faz forte pressão com o dedo sobre um pedaço de pez frio,

não se conseguirá deformal-o, ainda que se augmente a pres-

são. Em cambio, si collocarmos sobre o pez uma moeda, dei-

xando-a ahi por algum tempo, descobriremos com surpresa que

a moeda se vae pouco a pouco fundindo no pez.

A pressão lenta opera o prodigio; pois bem, á semelhança

do pez, a rocha cederá, se abrandará, salvo si necessitar de

muito mais tempo para a mesma quantidade de pressão. Si

concebermos agora os continentes como blocos de sial de 120

lcilometros de espessura, collocados sobre uma faixa mais pesa-

da de sima, e sabendo já que as rochas se abrandam real e effe-

ctivamente sob a pressão, atravez de largos periodos de tempo,

não haverá então difficuladae em admittir a possibilidade de

que os actuaes continentes do globo se desloquem em diffe-

rentes direcções, como os pedaços segregados de um iceberg

sobre o mar. Comtudo, não devemos imaginar os continentes

descançando immediatamente sobre a referida capa de sima,

sinão fluctuando sobre ella. Mas, uma vez que os continentes

são quasi tão densos como o sima, fluctuam baixo, com uma

projecção vertical sobre o leito do oceeano de uns 6.000 metros.

Retrocedamos agora ao tempo geologico até chegar á terra

em sua idade juvenil, e tentemos formar uma idéa das phases

por que, segundo o professor 
Wegener, passaram os conti-

nentes.

Durante um periodo de 400 milhões de annos, só houve

um continente, ou supercontinente. A vida existia sobre elle

e evoluio da fôrma que mostra a geologia* com a differença

de (juc cm vez de cesenvolver-se em continentes separados, res.-

lisou-se em um continente único e immenso.
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Assim, tio período jurasi:o, ha 40 milhões de annos, a

região antartica, Australia com a Nova Zelandia e a Nova

Guiné, a índia e a America do Sul, achavam-se junto á África

do Sul. A Asia e a America do Norte encontravam-se mais

afastadas do centro, porém, ainda faziam parte da massa con-

tinerutal única.

No decurso da era mesozoica (idade dos reptis) e do

período terciario (idade dos mammiferos), esse immenso blóco

continental desarticulou-se progressivamente, começando a dè-

rivar em varias direcções.

Nos tempos cretacicos, a America do Sul se separou do

supercontinente e derivou para o oeste até encontrar a forte

j*esisteneia do leito já bem esfriado do oceano Pacifico. Mas,

como continuava actuando a força impulsora do divorciado

pedaço do supercontinente, foi então que a orilha occidental da

America do Sul se enrugou, por assim dizer, surgindo a cor-

dilheira dos Andes. A America do Norte permaneceu unida

á Groenlandia, e esta ao Velho Mundo, ao menos em sua me-

tade septentrional, até uma época relativamente próxima, ou

um milhão de annos. Já separada, acredita-se que continue

se afastando da Escossia á razão de 18 a 36 metros annuaes.

Esse supposto movimento da Groenlandia, como outros

ànalogos, foi estudado no anno passado por um congresso de

geodesistas, acordando-se estabelecer uma rêde universal de

determinações de longitudes obtidas mediante signaes horários

transmittidos pelo radio, o que permitte comprovar dentro de

um prazo de dez annos si a theoria de Wegener relativa ao

deslocamento incessante dos continentes é exacta, ou, ao con-

trario, carece de fundamento.

Trad. de Sebastião de Souza, Cap. Tenente

OUTROS TEMPOS, OUTROS COSTUMES

(Sir Herbcrt Russcl)

Acabo de ler as reminiscencias do Cap. de Corveta H.

D. Capper, O. B. E. (1) e tudo o que me cabe dizer a res-

peito de critica, é que pretendo não somente relel-as como con-

serval-as sempre á mão para uma leitura posterior.

É que ellas nos fazem reviver com traços vividos, aquelles

bellos tempos em que a vida do mar acenava com appello ro-

mantico do longiquo azul do horizonte; em que os clippers da

China se convertiam nos navios de trez convezes, e em que a

(1) 
" 

Aft-Trom the hawsehole".
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maruja se adestrava nas abordagens e no manejo dos croques
c dos sabres, porque então, ainda era a guerra uma profissão
tão limpa quanto nos dias de Nelson, ainda não deslustrados
pelas mãos infernaes da sciencia moderna.

Como aprendiz em 1869, entrou o Cmte. Capper para a
velha S. Vincent, e a impressão colhida atravez das suas pa-
ginas, é a que nos deixa da estupenda transformação teste-
munhada por seis décadas, não somente nas machinas da Ma-
rinha (como todos podemos averiguar), mas também na sua
vida em geral.

Daquillo de que nos ficou saudades, e do que mais nos
lembramos, e assim deploramos o desapparecimento da era
romântica do Velame e das enxarcias.

Muitas outras coisas que já passaram e morreram nao nos
causam pezar porque dellas não nos ficaram recordações.

Emquanto acredito ser verdade se affirmar cpie a natureza
humana pouco evolue durante o curso natural da vicia do
homem, reconheço que ella é muito influenciada pela atmos-

phera circumdante, e pelo ponto de vista que reflete o espirito
impalpavel do momento presente.

O official da Marinha do período médio-Victonano e o
official da Marinha dos nossos dias, são precisamente do
mesmo estofo.

No entanto, certas obrigações a que se entregava o primeiro
como fazendo parte da rotina diária do serviço, seriam en-
caradas pelo segundo, dotado de igual mentalidade, como ab-
surdas, embora lhe dessem hoje a mesma liberdade para
ciesempenhal-as.

Faz alguns annos, conheci bastante um tenente de um dos
brigues-escola estacionado em Plymouth.

Uma tarde, achava-se eu no Hoe (2) quando veio á terra,
encarregado de uma turma de aprendizes, e me deixei ficar em

palestra com elle.
Depois de me ter cumprimentado, chamou um dos apren-

dizes, um rapaz de aspecto alinhado, limpo, ao qual entregou
uma carta dizendo: "Leva isto ao Correio geral,," e accres-
centou com ar de quem se dirige á um criminoso temivel:" e
lembra-te de que a condução larga novamente daqui a 10 mi-
nutos, e se a perderes, terás 6 chibatadas."

Ora, para ir do Hoe ao Correio geral e voltar, dentro de
10 minutos, me pareceu empreza tão irrealizavel que resolvi
conservar-me alli parado, com o propósito ele assistir ao que ia
acontecer.

(2) Cães de Plymouth (N. do tr).
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Passados mais ou menos sete minutos, regressava, offe-
gante, o aprendiz.

Ferozmente, lhe perguntou o official se elle havia posto a
carta no Correio como lhe fora ordenado.

"Não Senhor," respondeu. "Não 
poderia fazel-o e tam-

bem pegar a condução, de modo que entreguei-a ao externo de
um navio que se dirigia para lá.""Muito bem," retorquiu o official. "Terás 

quatro chiba-
tadas por teres desobedecido ordens."

Occasionalmenle, costumava encontrar-me com o aprendiz
que chegara depois ao posto de sub-official, e de uma feita re-
cordei-lhe o incidente.

Mostrou-me um sorriso tolerante, dizendo: "Não acha
que tenha sido aquelle um processo adequado para fazer de
um rapaz de bôa vontade, um homem ás direitas, não é ver-
dade? Muitos jovens, naquelles velhos brigues-escola, degene-
raram em casos perdidos, devido aos ressentimentos provo-
cados por tão duras injustiças."

Não obstante, não ponho em duvida a illusão em que se
achava o citado official de que estava procedendo da melhor
maneira, quando punha em pratica a sua severidade Spartana.

A interpretação que dava á idéa de "ageitar a rapaziada
a páo", elle a seguia inteiramente ao pé da letra.

Nos dias em que praticamente começou o meu contacto
com a Marinha, a noção de que se podia commandar um navio
sem admittir a chibatada como parte integrante da sua rotina,
era considerada absurda.

Lembro-me de ter feito notar a certo Commandante, depois
de ver uma dúzia de homens ainda claudicando sob os effeitos
das chibatadas, que o tratamento por que haviam passado me
parecia demasiadamente severo.

"Não concordo", replicou-me elle. "Não considero ex-
cessivo tal tratamento"!

Nos nossos dias, talvez tenhamos attingido o outro extremo
da brandura e não ponho duvida em reconhecer que algumas
praças na Marinha merecem muitos castigos que não se lhes
dá.

Quero referir-me no entanto áquelles dias em que ellas
recebiam correctivos a que talvez nunca faziam jús, quando
ainda sobrevivia uma tola tradição do passado.

Na grande guerra ficou patenteado á saciedade que o
valor, a paciência, a intrepidez das guarnições não foram de
modo nenhum enfraquecidos pelo abandono dessas tradições.
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Ainda resta para ser lembrado, o seguinte: Uma exis-
lencia rude, é conseqüência de uma escola rude.

No século XVIII, quando a vida na Marinha se passava
n'um ambiente de cobertas fumarentas, ingerindo viveres cau-
sadores do escorbuto, n'um contagio de moléstias venereas, com
fainas expostas ás intempéries inherentes á navegação a panno,
aquillo que nos nossos dias chamávamos "o moral da guar-
nição", era mantido pela faxina pesada aguilhoada pela chi-
batada.

O espirito do "Mar á vela" era excitado pelo divertimento
de se fustigar o peor homem da guarnição pelo cesto de gávea
abaixo, até o convéz.

Não resta duvida eme esse era um regimen capaz de pro-
duzir uma casta ele homens endurecidos, pela simples eliminação
dós mais débeis.

A Marinha acompanhava porem o rithmo da época. Ella
se harmonisava com o espirito geral de uma era na qual as
mulheres eram enforcadas com os filhos ao peito, por qualquer
infracção de conducta.

"Quando eu era criança", escreveu Samuel Rogers nas
suas "Reminiscencias publicadas em 1856", lembro-me de uma
carretada de jovens mulheres vestidas com roupas multicôres.
a caminho da execução em Tyburn.

Haviam sido todas condemnadas, sob a única accusação
de se haverem envolvido (ou talvez apenas testemunhado) no
incêndio de algumas propriedades, occorridos durante os motins
de Lord George Gordon.

O espectaculo era horrível.
Greville achava-se presente a um elos julgamentos que se

seguiram aos citados motins, ouvindo alguns dos rapazes que,
debaixo de verdadeira estupefacção, haviam sido sentenciados
á forca.

• "Nunca", disse elle, com grande ingenuidade, "vi moços
chorar assim"!

Se me estou tornando demasiado discursivo ao ponto de
ser irrelevante, devo culpar o commandante Capper por me
haver encaminhado para este gênero de meditações.

Elle abraçou a carreira quando ainda perduravam muitos
dos "bons e velhos costumes," quando o abysmo existente entre
a tolda e a coberta se conservava profundo.

Entretanto, tal é a suave influencia do tempo, que elle
hoje julga felizes áquelles dias, quando os analysa sob uma luz
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de conjuncto, e confesso que com elle concordo affirmando

que realmente muitos factos houve de que hoje sentimos

saudades, assim como de muitos não nos devemos lembrar.

Sem duvida alguma existe verdade (não excessiva) no

axioma de que cada época se accommoda á gente que nella

vive.

Cincoeuta annos atraz, um estudante, não importa a que
classe pertencesse, nunca se lembraria de pôr em duvida a dou-

trina immemoravel de que a educação e o castigo corporal eram

absolutamente inseparáveis.

A idéia de que se podia assimilar Euclydes sem estender

a mão á palmatória, ou comprehender César sem que as

orelhas soffressem, se afigurava absurda.

Nos nossos dias, se algum pedagogo tentasse a contra-

gosto fazer concentrar o espirito distrahido de um alumno

empregando um appelo extremo, certamente não tardaria em

se ver a braços com a justiça.

A grande pedra de toque dos costumes, dos methodos, da

disciplina, dos castigos, de tudo em summa, são as conse-

quencias decorrentes.

Se tomamos como termo de analyse, um periodo de meio

século, de que modo poderíamos estabelecer uma comparação

entre a Marinha moderna e a antiga?

Antes de tentar basear-nos em qualquer resposta, convém

lançar um olhar sobre as condições radicalmente modifi-

cadas sob as quaes se apresenta hoje a noção de efficiencia.

Faz meio século, a Marinha ainda era quasi que exclusi-

vãmente guarnecida e conduzida por homens que haviam

attingido a suprema destreza na arte da manobra a panno.

Essa arte porem foi cedendo terreno, foi reformada e

morreu aos poucos.

Passado algum tempo, na praça d'armas de uma das nossas

maiores bellonaves, durante uma palestra após o jantar, for-

mulei a seguinte pergunta: 
"Ha 

aqui alguém que saiba virar

11111 navio por davante, com todo o panno em cima? Pois bem,

não havia!

O encarregado da navegação foi quem mais se appro-

ximou da manobra, confesasndo que teria indubitavelmente

que arriar o ferro após a tentativa.

Ao que o encarregado de artilharia, com manifesta des-

cortezia retorquiu; 
"Ha 

aqui alguém capaz de construir a

grande pyramide?"
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Para a Marinha de hoje, as capacidades demonstradas

para resolver ambas as difficuldades não apresentariam

utilidade alguma.

Mas também, quanto mais precisa a Marinha de hoje

estudar e conhecer, do que a de cincoenta annos atraz!

A velha sciencia do apparelho, a 
"Seamanship", 

era

antes uma Instuição do que propriamente um estudo; desde

que dominasse alguns princípios elementares, um gageiro anal-

phabeto podia dar provas de maior marinheiro do que um
"Mar 

e Guerra" recheiado de conhecimentos clássicos.

Nos velhos dias do velame, cada homem na Marinha, fosse

qual fosse sua especialidade ou classe, estava apto a tornar-se

um bom marujo.

Excepto para os fins da navegação, elle nunca abria um

livro.

Mas para chegar ao que elle hoje representa de facto.

forçoso é que cada classe e cada especialidade se applique dili-

gentemente ao estudo.

Neste particular, ao meu ver, consiste a maior transfor-

mação por que passa a Marinha moderna.

Um inferior, pode hoje, com seu rotim, obrigar um

grumete a não 
"contar 

enfrechates" ou ir 
"fóra" 

nos estri-

bos da verga com maior agilidade.

Mas tal processo não seria possivel na praça das machinas,

na boca da fornalha, no interior da torre ou no comportimento

dos torpedos.

Aquillo que os olhos veem e o que o braço executa, pode

ser incutido na mente do grumete pelos meios mais favoritos

dos cabos de esquadras, mas essa não é uma fôrma de educação

que ze emprega quando a sciercia entra em jogo.

Os grandes conductores, os 
"leaders" 

no passado, nos

legaram suas formulas diciplinadoras, como o Vice-Almirante

Herbert Richemond nos revela no seu livro sobre o assumpto.

Algumas dessas formulas se adaptam a todas as épocas;

outras só satisfazem um certo e determinado período.

Os princípios da disciplina são immutaveis, emquanto que

seus methodos são coisa inteiramente diversa.

Hoje, pensamos que os princípios da disciplina são melhor

assimilados com o emprego do bom senso.

Que é admissível tal conclusão, constitue o tributo mais

:ilto para o estabelecimento do conceito da Marinha de hoje.
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As praças comprehendem perfeitamente que a disciplina
representa a necessidade essencial a toda organisação militar,
a toda efficiencia combativa.

Tal comprehensão torna muito fácil sua manutenção n'um

pé de adestramento.

Por outro lado, penso podermos responder á questão
sobre a differença existente entre a Marinha de hontem e a
de hoje, de um modo que não nos deixa desejar, da que se foi,
mais do que o que ella nos legou de pittoresco e de romântico,

que por sua vez muito deve da sua poesia á doce influencia

das memórias de um passado distante.

(Do 
"Naval 

and Military Record")

Trad. do Cap. Tenente Hugo Pontes

NOVAS CARTAS DE NAVEGAÇÃO FLUVIAL

Attendendo á difficuldade de navegação em rios com o sys-

tema actual de cartas, o muito conhecido Snr. Clerc-Rampel.

autor de vários e interessantes trabalhos, construiu um typo,

no qual teve em vista tão somente eliminar as causas que
tornam penosa a determinação rapida da posição do navio e do

rumo a seguir pelo timoneiro quando em navegação fluvial,

Deixou elle de lado a orientação classica de carta e a represen-

tação do rio segundo as suas sinuosidades; preocupou-se tão

F.ómente em fornecer ao navegante fluvial elementos que lhe

permittam sabr, a cada instante e á simples vista, onde se

encontra e quaes os perigos submarinos a evitar.

Traçou, sobre uma tira de papel, o rio em linha recta, com

o máximo de detalhes dos pontos notáveis que são visíveis

a quem nelle navegava e os bancos e perigos que existem. Assim,

em dado momento para saber sua posição basta o navegante

se orientar em relação aos pontos notáveis de uma e outra

margem que lhe ficam proximos.

Uma escala kilometrica, á margem, permitte, em caso de

poucos accidentes de terreno, avaliar a posição approximada-

mente. Afim de chamar a attenção, notas especiaes são escrip-

tas, taes como: afastar-se, navegar devagar, não encostar, bom

ancouradouro, etc.

A recommendação da Conferencia de Londres de 1919.

sobre colorações já usadas em cartas americanas, é empregada:
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a preta serve para o traçado, a vermelha para a derrota a

seguir e as indicações de pilotagem e a azul para o leito do rio.

A escala escolhida é 1:40.000, sendo a largura do rio

ampliada consideravelmente afim de facilitar o trabalho.

Editada pela Société d'Éditions Géographiques Mari-

times et Coloniales de Paris, é a carta enrolada em um tambor

I fixo em uma caixa e que se desenrola conforme for neces-

sario.

A primeira carta feita é do rio Sena, de Paris ao Havre.

("Revue Maritime").

Trad. de Evandro Santos, Cap. de Corveta.

ILLUMINAÇÃO SUBMARINA

S. G. Hibben e W. A. Mekay fizeram uma communicação

á 20." reunião annual da III. Eng. Soe. sobre a historia da

illuminação submarina e acerca das experiencias feitas para

solução desse importante problema. Em aguas pouco profundas

a illuminação submarina não apresenta difficuldades dignas

de nota; ás profundidades 
maiores, surgem graves empecilhos,

como têm mostrado os trabalhadores de escaphandros e as

pesquizas submarinas. A illuminação com projectores atravez

da superficie d'agua não dá resultados úteis. O feixe luminoso

penetra apenas á pequeníssima profundidade, (com a luz solar

mais intensa já é noite escura á cerca de 30 metros de profun-

didade) e alem disto na agua a diffusão é tão grande que

torna a percepção dos objectos tão difficil quanto em denso

nevoeiro. E' absolutamente necessário trabalhar com as Iam-

padas immersas n'agua. Para tal fim são particularmente

adoptaveis as lampadas Wolfram de gaz, cujas ainpollas resis-

tem a notáveis pressões; o systema luminoso, alem disso, deve

ser muito compacto e reforçado de modo a dar cerca de 25

lunen por wolt, e associal-o a um projector.

Os autores empregaram lampadas de- 1.000 wolts e 115

wclts com ampolas de 12,7 cen. de diâmetro e resistentes a 9

atmospheras de pressão, ligada a um projector que estava

fechado por um vidro de forte espessura.

Por causa da acçio corrosiva da agua do mar, especial-

mente quancio a lampada está fóra d'agua, é muito difficil

manter em bom estado a superficie do reflector. Naturalmente

o manejo destas lampadas é consideravelmente complicado pela

necessidade de alimcntal-as com conductores estanques; ellas
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têm, porém, um valor inestimável em todos os trabalhos sub-
marinos e nas operações para procura e recuperação de navios
afundados. — 

(Revista Marittima, italiana, Dezembro, 1927).

Trad. de Borges Fortes, Cap. Tenente

LIMPEZA DO CASCO DOS NAVIOS •

O augmento da resistencia devido á rugosidade das chapas
e ao sujo do casco do navio, constitue importante elemento de

gasto de potência e consumo de combustivel; é, portanto um
assumpto que merece muita attenção tendo-se em vista reduzir

ao minimo o attrito e evitar quanto possível a sujeira do casco.

Este assumpto foi longamente debatido pelo Capitão de Mar e
Guerra Hanry Williams na 

"American 
Society" de Enge-

nheiros Machinistas Navaes, chegando-se á conclusão de que
este problema encerra dois pontos capitaes:

a) A reducção do limite de resistencia, modificando as
condições das tintas empregadas na pintura das obras vivas;

b) Evitar o quanto possivel o augmento das incrustações,

caraca e limo nas chapas do fundo dos navios.

Julgou-se por algum tempo que se conseguiria a diminuição
do attrito lubrificando-se as obras vivas com sêbo ou plom-
bagina. O Commandante Williams sustenta, porém, que as
superfícies das chagas que offereceriam menor resistencia

seriam aquellas que, revestidas de uma camada perfeitamente

polida, apresentassem o aspecto de uma chapa recentemente en-
vernizada ou nas quaes se tivesse pasado gomma lacca; por-
tanto a pintura que melhores condições reuniria, seria aquella

que offerecendo uma superfície lisa em principio, tivesse entre
outras qualidades a de se conservar inalteravel nagua do mar
durante o período de tempo que permanecem commummente os
navios sem fazer limpeza nos cascos.

Experiências levadas a effeito num tanque de provas com

chapas submergidas em agua do mar com intervallos de tempo

differentes e cujos resultados foram expostos pelo engenheiro

naval Mc. Entre perante a sociedade anteriormente referida,

demonstraram que a 10 milhas de velocidade a resistencia da

chapa suja é 4 vezes maior que a de uma chapa limpa e re-

centemente pintada. Acreditamos entretanto que o effeito pro-
duzido pelo sujo das chapas nas obras vivas do casco dos

navios, será provavelmente muito menor.

O Ministro da Marinha dos Estados Unidos da America

designou alguns navios para fazerem experiencias periódicas,
afim de se obterem dados relativos ao augmento da resistencia,
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devido ao sujo do casco, porem esses resultados nunca poderão

ser definitivos porquanto 
esses navios viajarão e permanecerão

em aguas differentes, em diversas^ estações do anno e talvez

empreguem pinturas 
differentes no casco, pelo que necessa-

riamente os resultados também deverão ser muito diversos.

Ao estudo d'essa pintura 
de grande duração entrando substan-

cias tóxicas para prevenir 
o sujo das chapas é necessário accres-

centar um estudo biologico dos ingredientes que entram na com-

posição Com este fim obteve o Ministro da Marinha o au-

xilio de dois technicos em pintura e biologia para fazerem in-

vestigações diversas no laboratorio do Departamento de Pesca

de Beaufort, investigações essas que duraram quasi um anno,

checando-se á conclusão de que tanto a eliminação das substan-

cias tóxicas como o assumpto biologico resultavam inefficazes

e inconvenientes. ,

Um dos trabalhos mais interessantes levados a cabo

em Beaufort, foi o relativo ao effeito das cores, sobre as

differentes razões que produzem 
o sujo do casco. Poram ex-

postos diversos taboleiros pintados de branco, amarello verde,

roxo, azul e preto, não contendo substancias nocivas e idênticas

em tudo, excepção feita dos pigmentos 
usados para obter a co-

loração differente. Expostos esses taboleiros durante tres

mezes verificou-se que os pintados 
de branco estavam perfei-

tpmente limpos; os amarellos e verdes ligeiramente sujos e os

de roxo, azul e negro cobertos com uma camada grossa de limo.

Não podem todavia ser considerados como definitivos estes

resultados; ordenou-se então fazer a pintura de alguns navios

com a tinta commum empregada para o casco nos estaleiros de

Norfolk, dando-se porem nas obras vivas, n'uma metade oxu o

de ferro rôxo e na outra metade oxido de ferro branco, sendo

porem idênticas as demais condições de pintura Os resultados

desta prova, cotejados com as expenencias de Beautort cie-

monstraram poder-se 
reduzir ao mimmo o sujo do casco em-

pregando-se 
de preferencia 

a pintura com cores claras. —

("Revista de Marina", Chile).

Trad. de Roberto Imenes, Cap. de Corveta

A DESCOBERTA DOS PHENOMENOS ELECTRO-

MAGNÉTICOS

Telegramma de Nova Delhi informam constar nas rodas

scientificas daquella Capital que o sábio Hindu Habibur fez a

sensacional descoberta de todos os phenomenos 
electro-magne-

ticos.
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A descoberta é formulada na nova theoria de geração e

propagação das ondas. Neste momento Ilabibur está occupado

com outras descobertas de igual importancia: a transmissão e

recepção sem mastro, utilisando umas toalhas dagua para ajudar

as moléculas e transformar as ondas em correntes electricas.

Habibur pretende publicar, em breve, um livro com todas as

explorações das suas descobertas. — 
("Brasil Ferro Carril",

janeiro, 1928).

A INGLATERRA E OS ESTADOS UNIDOS CON-

STRÓEM OS MAIORES SUBMARINOS

Em relação aos submarinos construídos ou em construcção

pelos principaes paizes, respondendo á uma pergunta do Par-

lamento, o Secretario do Almirantado inglez informou:

Inglaterra 11, em construcção, 2.525 t. custo £ 1.043.933;

Estados Unidos, 4, em construcção, 2.890 t. custo provável

7.150.000 dollars; Japão 14, em construcção, 1.970 ts. custo

provável, 8.000.000 yens; França, S/2 3.000 ts. custo pro-

vavel 66.000.000 fr. ; Italia, Ettore Fieramosca, em con-

strucção, 1.378 ts., custo ignorado. — 
(The Naval and Mi-

litary Record).

RADIO-PHARÓES NAS COSTAS INGLEZ AS

Na Trinity House estão actualniente em construcção os

radio-pharóes que vão ser collocados em navios pontos da costa

ingleza com o fim de servirem de guias seguros aos navegantes.

Cada apparelho transmittirá, a intervalos fixos, signaes caracte-

risticos permitindo aos navios que tiverem radiogoniometros

determinarem suas posições relativamente aos radio-pharóes.

Com marcações no mesmo alinhamneto, de dois radios-pharóes

quaesquer, se fixará a posição do navio sobre a carta com bas-

tante aproximação.

Sua efficacia será tanto maior, quanto mais se aproxima-

rem os navios da costa e paragens perigosas, por augmentar a

sonoridade do signal recebido e egualmente o angulo formado

por dois radios-pharóes mais proximos. A primeira estação que

vae entrar em serviço é a de Round-Island nas Ilhas Sorlingas.

A emissão de signaes está garantida por um apparelho de relo-

joaria que transmitte um grupo de signaes característicos a in-

tervalos regulares. Q radio-pharól de Round Island terá o

signal GGG do Alphabeto Morse.

Foram tomadas extraordinarias providencias para evitar

que uma estação possa ficar inutilisada por uma avaria qual-
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quer. Assim, todos os apparelhos e peças moveis estão sendo

fornecidos em' duplicata. Se por acaso se funde ou inutilisa-se

uma valvula electronica, instantanea e automaticamente é su-

bstituida por outra, produzindo-se 
ainda um signal de alarma

para advertir o guarda ou encarregado da estação.

A antena é de aço, tendo o mastro a altura de 18 metros,

rodeado 
por outros de altura de 8,15 que ajudam a sustentar

aquelle.

Com atmosphera clara o signal consiste em repetir-se du-

rante 47 segundos o signal prefixo, em seguida uma larga raya

durante 10 segundos, repetindo-se em seguida o signal em

questão. Um total de 60 segundos justos. Se seguirá um

silencio de 3 minutos, antes de repetir-se outra vez os signaes.

Em tempo claro se repetirá tres vezes cada meia hora.

Se ha neve, se irá repetindo continuamente o mesmo signal,

cada 4 minutos. Com um receptor normal os signaes poderão

ser recebidos á 150 kilometros. — Da 
"Ibérica" 

de Dezembro

de 1927.



BIBLIOGRAPHIA

I'r,LA VERDADE

Sob a epigraphe supra o Sr. Tenente-Coronel Mario Bar-

reto publica na Revista Militar Brasileira, lúcida e bem do-

cumentada contestação á uma proposição do historiador, Ar-

thur Montenegro, quanto 
ao episodio do 

"Alagoas 
na pas-

sagem de Humaytá, na madrugada de 19 de Fevereiro de 1868.

O trecho do opuscolo de Arthur Montenegro que mereceu

o justo reparo, e pasmo, do Sr. Tenente-Coronel Mario Bar-

reto, reza assim: 
"O 

episodio do Alagoas , vae com os annos

se transformando em exaggerada lenda, com grave perigo da

verdade histórica".

O assombro, a surpresa do autor da justa contestação, pro-

vieram de que jamais poderia 
suppor que semelhante duvida

proviesse de uni historiador cjue, com tão dedicado carinho,

critério e labor, escrevera sobre a guerra do Paraguay.

O Sr. Tenente-Coronel Mario Barreto, para bem evi-

denciar o seu proposito de derruir cerce tão extemporânea quão

injusta proposição, descreve em minúcia o episodio do Ala-

gôas" que iniciou a passagem 
de Humaytá ainda protegido pelo

escuro da madrugada e- depois de vêr cortadas pelos projectis

os viradouros e amarras que o atracavam ao 
"Bahia 

e ter, por

duas vezes emfrentaro os ce meanhões re grosso calibre da

poderosa fortaleza, comseguiu afinal vencer o perigoso passe

quando já dia claro.

O refutador, no seu patriotico empenho de restabelecer a

verdade, não se limita em citar documentos officiaes como: a

ordem do dia do almirante barão de Ivinheima, commandante

em chefe; a communicação do chefe da divisão da vanguarda>

capitão de mar e guerra Delphim Carlos de Carvalho; o rela-

torio apresentado pelo 1.° tenente Joaquim Antonio Cordovil

Maurity, o bravo commandante do 
"Alagoas 

; recorre ao livro

de quartos do 
'Alagoas" 

em que todas as occorrencias foram

notadas á medida que se iam dando.
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O celebre pintor De Martino, no seu quadro — Passagem
de Humaytá — não torceu a verdade dos factos e sim repre-
sentou a grandiosa paisagem como ella foi descripta por tes-
temunhas presenciaes.

A's vezes, uma proposição balda de provas, por aberração,
conseçue pôr em duvida inconcussas verdades históricas.. O Sr.
Tenente-coronel Mario Barreto, acudindo em desfazer desça-
bida e injusta asserção, concorre para que, mais uma vez, fique
certificado brilhantíssimo feito da nossa Marinha de Guerra.

"Navegação radiogoniometrica —
Curvas e rectas de azimuth",
por A. Fontoura da Costa.

Do illustrado professor da Escola Naval portugueza,
Comte. A. Fontoura da Costa, recebemos, desvanecidos, o inte-
ressante opusculo sobre " Navegação radiogoniometrica",
que vem de ser editado pela Imprensa da Armada de Lisboa.

A sua leitura é francamente aconselhável a todos os que se
interessam e se dedicam á bella sciencia da navegação.

Com a habitual proficiência estuda o autor, sob um
ponto de vista theorico, o problema do traçado, na esphera e
nas cartas de Mercator, as marcações radiogoniometricas ou
curvas de azimuth, quer para o caso de ser grande, quer para

o de ser pequena a distancia que separa o navio da estação
radio terrestre, distinguindo ainda o caso das marcações feitas
de terra daquelle em que ellas o são a bordo.

Determina em seguida os limites entre os quaes as curvas
rx>dem ser substituídas pelas "rectas de azimuth", e trata do
emprego dessas rectas sob os mesmos aspectos acima citados.

Em outro capitulo do interessante estudo são expostos os
effeitos, sobre o ponto dos erros devidos ás marcações radio-
goniometricas.

Diversas tabellas completam a obra.
Este rápido esboço de estruetura da "Navegação radiogo-

niometrica" que delineamos, o fizemos com o fito de chamar
a attenção dos proficientes, para os interessantes problemas
assim trazidos á luz, problemas esses cuja applicação pratica
não se desenha para um futuro remoto, e sim para um amanhã
muito próximo.



NOTICIÁRIO

BRASIL

Força naval para o exercício de 1928. — O Decreto
n. 5417 de 30 de Dezembro fixa a força naval nos termos:

Art. l.° A força naval para o xercicio de 1928 constará.

— Dos officiaes constantes dos respectivos quadros;
— Dos sub-officiaes, de accôrdo com os respectivos

quadro.
— De 120 alumnos para a Escola Naval;

4  De 5.210 praças do Corpo de Marinheiros Nacionaes
distribuídas pelas diversas classes e especialidades de convéz;

— De 265 praça para o serviço de aviação;
— De 2.700 praças do Corpo de Marinheiros Nacio-

naes, para os serviços de machinas, distribuídas pelas diversas
classes e especialidade:

— De 1.500 praças para o Regimento Naval, incluindo
uma companhia para o serviço do Presidio Militar da Ilha das
Cobras.

— De 2.000 alumnos das Escolas de Aprendizes Ma-
rinheiros e de Grumetes.

Art. 2.° — A Marinha de Guerra comprehende:
a) A força activa, composta do pessoal a que se refere o

Art. 4o.
b) De três annos para os engajados, reengajados e vo-

luntarios;
r) De dez annos para os procedentes das Escolas de

Aprendizes ou de Grumetes- contados da data do assentamento,
de praça no Corpo de Marinheiros Nacionaes.

Art. 5o. — Os claros, que se abrirem no pessoal da Armada
serão preenchidos pela Escola Naval, pelas de Aprendizes Ma-
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rinheiros ou de Grumetes, pelo voluntariado sem prêmio, e
pelo sorteio geral para Armada, na fôrma do regulamento
em vigor.

Art. 6". — As praças do Corpo de Marinheiros Nacionaes
e do Regimento Naval que, findo o tempo de serviço, se enga-
jarem por mais tres annos, receberão soldo e um terço e
áquelles que, concluído esse prazo, se reengajarem, por mais
tres annos, receberão soldo e meio.

Art. 7°. — As forças do Corpo de Marinheiros e do Regi-
mento Naval que completarem tres annos de serviço com exem-
plar comportamento, terão uma gratificação igual á metade do
soldo simples, da classe em que tiverem direito, sem prejuízo
das demais gratificações a que tiverem direito.

Art. 8o. — As praças do Corpo de Marinheiros Nacionaes
e do Regimento Naval, de graduação inferior a 3o. Sargento, e
que não pertencerem á companhia de músicos, terão direito em
cada engajamento a importância de ematrocenots mil deis
(400$000), correspondente as peças de fardamento gratuita-
mente distribuídas '¦.por occasião de verificarem a primeira
praça.

Art. 9o. — As praças do Corpo de Marinheiros Nacionaes
e do Regimento Naval com os cursos da diversas especialidades,
as que exercerem cargos definidos no Decreto n°. 7.399, de
14 de Maio de 1909, e as que se acharem incluídas em outras
disposições em vigor, terão direito ás respectivas gratificações
especiaes, além das vantagens que lhes competirem.

Art. 10°. — As praças do Corpo de Marinheiros Nacio-
naes e do Regimento Naval até a graduação ou classe de cabo.
e que não pertencerem á companhia de músicos, recebrão gra-
tuitamente o fardamento.

Art. 11°. — Os sargentos e cabos reprovados duas vezes
no exame de admissão á matricula nas Escolas de Auxiliares
Especialistas e de sub-officiaes; os que forem inhabilitados no
curso dessas escolas e os eme não quizerem assignar o compro-
misso regulamentar, perderão, em conseqüência, as vantagens
e o direito de engajamnto e reengajamento.

Art. 12°. — Revogam-se as elisposições em contrario.
Rio de Janeiro, 30 de Dezembro de 1927. 106 da Indepen-

dência e 39° da Republica.

Washington Luís P. de Sousa
Arnahlo Siqueira Pinto da Luz
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Er.ocio  O Sr. Ministro da Marinha mandou elogiar o Capitão
Corveta Eduardo Henrique Weawer pelo cabal desempenho que deu as
funcções de Secretario Militar e Auxiliar do Departamento do Com-
mando da Escola Naval de Guerra.

Commissão Rondon na Amazônia — Noticias procedentes de
Manáos informam sobre os trabalhos já executados e pesquizas feitas
Pela commissão chefiada pelo Sr. General Rondon, tendo sido encon-
trados na serra Parima, objectos deixados pelo Dr. Hamilton Rice.

O objectivo principal dessa commissão, é, como se sabe, estudar a
situação das fronteiras sob o ponto de vista de sua segurança e po-
voamento.

O Quartel-General da ccmmissão foi installado em São Marcos, no
Rio Branco.

Varias turmas foram organizadas para o mister referido, tomando
cada qual o seu rumo.

O Capitão Polydoro Corrêa Barbosa subiu o Maracá para attingir
a serra Parima, ultimamente explorada pelo dr. Dice.

Encontrou alli o Capitão Polydoro, uma arvore, na qual o Dr. Rice
deixara gravadas palavras indicando um logar em que enterrara ai-

gumas lembranças da sua estadia na referida serra. Indo ao local in-
dicadc o Capitão Polydoro encontrou, de faeto. uma bússola, uma pul-
seira de ouro e umas notas, dizendo a data em que a missão Rice havia
chegado á serra, bem como a relação da expedição e outras coisas in-
teressantes.

Referiam mais as notas, que tudo o que lá se achava era para quem
conseguisse alcançar o mencionado ponto attingido pelo dr. Rice, como
uma lembrança deste.

Em vista disto, o Capitão Polydoro tomou conta dos documentos e
objectos, pretendendo fazer chegar os mesmos, novamente, ás mãos do
dr. Rice.

A viagem do Capitão Polydoro foi accidentadissima, tendo dado um
trabalho insano, não só pelo faeto dc ser o rio todo encachoeirado, como
pelas travessas, que são difficeis. A expedição perdeu as embarcações
que a conduziam, tendo igualmente os seus membros ficado sem roupas
e objectos que levavam. Foram todos auxiliados eficazmente pelos
Índios destacando-se os da tribu Macús.
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Manual dos Motores Diesel — Em virtude do Aviso n. 1.900 de
2 de Junho ultimo, foi pelo Sr. Ministro da Marinha mandado adoptar
n& ensino da Escola de Submersiveis e Armas Submarinas, o trabalho
apresentado pelo Cap. Tenente Hernani F. Souza, intitulado "Manual
dos Motores Diesel da Flotilha de Submersiveis", sendo ainda esse
official pela dedicação ao serviço e intelligencia revelada na sua
eiaboração.

*

Missão Naval — O Estado Maior da Armada organisou e mandou
executar as seguintes instrucções para o serviço dos officiaes da Missão
Naval Norte Americana.

— Escola Naval de Guerra, Capitão de Mar e Guerra J. V.
Babcock, Capitão de Fragata L. Noyes, Capitão de Corveta C. E.
Van Mock.

— Estado Maior da Armada, Capitão de Fragata R. Willson.
— Official do pessoal, Capitão de Fragata L. T. Thibault.
— Official de machinas, Capitão de Fragata A. M. Charlton.
— Official de C. Ts., Capitão de Fragata J. L. Kauffman.
— Official de tiro, Capitão de Fragata M. Kelly.
— Official de aviação, Capitão de Corveta P. Cassard.
— Ajudante de ordens, Capitão de Corveta C. Gulbrason.
— Official de com. Capitão de Corveta C. F. Holden.

10 — Official commissario, Capitão de Mar e Guerra H. de F. Mel.
11 — Official de saúde, Capitão de Mar e Guerra R. A. Warner.
12 — Constructor naval, Capitão de Fragata L. M. Atkins e Capitão

de Corveta E. E. Brady.

São as seguintes as attribuições de cada um dos officiaes:

1 — Official e auxiliares da Escola Naval de Guerra:

a) O official da Escola Naval de Guerra terá como esphera de
attribuições os serviços da Escola e cooperará com o director auxi-
liando-o e apresentando as suggestões necessárias.

b) Coordenará e orientará os trabalhos dos officiaes da Missão
servindo na Escola Naval de Guerra, no que se referir aos serviços da
Escola.

2 — Official do Estado Maior da Armada:

o) O official do Estado Maior se encarregará do que disser res-
peito á organisação e administração do Estado Maior da Armada é a
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todos os assumptos que couberem ás divisões de planos de operações.

Será consultada pelo official de communicações da Missão em todos os

assumptos que couberem ás divisões de planos e de operações e os que

se referirem a signaes visuaes, livros de signaes, codigos e cifras.

b) Além disso, servirá especialmente junto ao commandante em

chefe para collaborar, suggerir e auxiliar nos planos de operações e nos

exercícios tacticos e estratégicos. No periodo dos exercícios tacticos e

estratégicos embarcará no capitanea da esquadra.

— Official do Pessoal:

o) O official do Pessoal se encarregará de todos os assumptos da

Directoria do Pessoal, que disserem respeito á organisação, adminis-

trativa e funccionamento das repartições que se oqcupam do serviço de

recrutamento, exercitametno e distribuição do pessoal subalterno para o

serviço geral da Marinha.

b) Será representante do Chefe da Missão nos assumptos subor-

dinados á Directoria de Navegação, Directoria de Portos e Costas e

Esqola Naval.

— Official de machinas:

o) O official de machinas se encarregará de todos os assumptos

que se refiram a installação, construcção, funccionamento, conservação

e reparos das fnachinas propulsores e auxiliares dos navios.

b) Farão parte de suas attribuições o exercitamento do pessoal de

machinas e os serviços da Directoria Naval que nos Estados Unidos

ficam subordinados ao Departamento de Machinas, excepto planos e

inspecção do material de radiotelegraphia.

c) Será especialmente designado para servir junto ao commandante

em ohefe da esquadra e aos commandantes das flotilhas de contra-tor-

pedeiros e submarinos, para collaboração, auxilio e suggestões nos

serviços que forem de sua especialidade.

d) Normalmente sairá em viagem na esquadra junto ao official

de machinas da esquadra.

— Official dos contra-torpedeiros:

a) O official dos contra-torpedeiros se encarregará de todos os

assumptos que se refiram á organisação, administração, operação e exer-

citamento das flotilhas de contra-torpedeiros e de submarinos.

b) Servirá especialmente junto ao commandante em chefe da es-

quadra e aos commandantes das flotilhas de contra-torpedeiros e de

submarinos, para collaboração, auxilio e consulta nos assumptos re-

ferentes aos serviços que lhe cabem.

c) Normalmente sairá em viagem com a flotilha de contra-tor-

pedeiros, embarcando junto ao commandante da flotilha.
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— Official de tiro:

a) O offic.ial de tiro se encarregará de todos os assumptos que
se refiram ao armamento da esquadra, inclusive da pratica de tiro.

b) Caber-lhe-ão também todos os serviços da Directoria de En-

genharia Naval que nos Estados Unidos ficam subordinados ao De-

partamento de Artilharia.

f) Servirá especialmente junto ao commandante em chefe da cs-

quadra para collaboração, consulta e auxilio nos assumptos que se re-

firam aos serviços acima mencionados, e ficá sob as ordens do com-

mandante em chefe na parte dos serviços administração e organisação

do seu estado maior.

d) Normalmente sairá em viagem na esquadra e embarcará no

capitanea.

— Official de aviação:

o) O official de aviação se encarregará de todos os assumptos de

competencia da Directoria de Aeronautica e que se refiram á orgam-

sação, administração, tactica, operações, instrucções Navaes Aéreas.

b) Guardará perfeita ligação com o commandante do principal

Centro de Aviação e official de aviação da esquadra.

c) Acompanhará, sempre que fôr possivel, o grupo de aviação

naval em vôos de distancia ou exercícios de instrucção em conjunto com

cs exercícios da esquadra.

— Ajudante de ordens:

o) O ajudante de qrdens exercerá as funcções de assistente do

Chefe da Missão.

b) Será o encarregado das lanchas e automoveis ao serviço da

Missão

c) Será o encarregado das salas de trabalho da Missão.

d) Exercerá suas attribuições nos assumptos geraes de sports e

athletismo na Marinha.

— Official de communicações:

a) O official de communicações se encarregará de todos os ser-

viços da divisão de communicações do Estado Maior da Armada, porém,

consultará o official da missão junto ao Estado Maior sobre: (1)

Organisação da divisão de communicaçffles do Estado Maior da Armada;

(2) Signaes visuaes; (3) Livros de signaes; (4) Codigos de cifras.

b) Suas attribuições se estenderão a todos os assumptos de com-

petencia da Directoria de Engenharia sobre radiotelegraphia, seu ma-

terial e respectivas inspecções.

c) Servirá especialmente junto ao commandante cm chefe da es-

quadra para collaboração, auxilio e consulta nos assumptos acima men-
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ciouados e sairá cm viagem a bordo do capitanea da esquadra por

cccasião dos exercícios tacticos e estratégicos.

10 — Official commissario:

a) O official commissario se encarregará de todos os assumptos

da competencia da Directoria de Fazenda e referentes aos serviços de

compras abastecimentos, pagamentos e municiamento da Marinha.

b) Será também o commissario da Missão, encarregado de qualquer

assumpto ou supprimento 
"relativo á Missão.

11 — Official de saúde:

a) O official de saúde se encarregará de todos os assumptos da

competencia da Directoria de Saúde ou referentes a saúde, hygiene,

estado sanitario e tratamento dos doentes da Marinha.

b) E' também o .medico para o serviço dos officiaes e sub-officiaes

da Missão e de suas famílias como estabelece o artigo 1.185 da Or-

denança da Marinha Americana.

12 — Engenheiro naval:

a) O engenheiro naval se encarregará de todos os assumptos da

competencia da Directoria dos Arsenaes e da Engenharia Naval, que

nos Estados Unidos são subordinados ao Departamento de Construcções

Navaes e Reparos e ás Directcrias dos Arsenaes.

b) Terá um auxiliar, encarregado especialmente dos serviços in-

dustriaes do Arsenal.

13 — Serviços geraes:

a) Todos os officiaes da Missão, quer sejam especialmente dé-

signados ou não para servir na esquadra, ficarão á disposição do com-

mandante em chefe, commandantes de força e commandante dos navios

da esquadra para os fins de collabcração, auxilio e consulta nos

assumptos referentes ás suas especialidades.

b) De um modo geral, os officiaes exerqerão as suas funeções

como officiaes de ligação entre o chefe da Missão e as autoridades

junto as quaes sejam acreditados com as quaes a maior parte de seus

serviços tenham relação.

c) Os officiaes deverão ter em vista coordenar os seus trabalhos

com os dos outros officiaes da Missão e utilizar-se-ão mutuamente de

suas especialidades e experiências.

ALLEMANHA

Trabalhos iiydrocraphicos — O Cruzador Berlim que deixou o

porto de Kiel em 1 dc Dezembro ultimo para uma viagem de cir-
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curtiriavegação, por espaço de quinze mezes, está incumbido de effectuar

trabalhos hydrographicos. Deverá estudar a região onde naufragou o

Principessa-Mafalda e sondar as proximidades das Ilhas Celebes Malaya,

nas paragens onde o crusador Etnden, em Abril de 1927, encon-
trou profundidade de 10730 metros, e que são as maiores até hoje en-
contradas.

O referido cruzador já esteve em aguas brasileiras.

I
*

* *

i

OlEo de Baleia E Guano — As industrias de oleo de baleia e

do guano são das mais antigas e rendosas na Parahyba. Uma compa-

nhia estrangeira, a Companhia de Pesca Norte do Brasil, ha longos

annos as vem explorando tendo para iso montada em Cabedello uma

bem aparelhada usina. Em certas épocas do anno, seus pequenos barcos

de pesca percorrem o littoral, á proqura do grande cetáceo.

Uma baiicia de bom tamanho fornece oitenta barris de oleo. Dos

ossos se prepara excellente adubo. A praça de Santos é a maior con-

sumidora de oleo de baleia.

O anno passado, numa producção total de 281.600 k. foram em-

barcados com aquelle destino 114.00o, no valor de 100:990$000. Depois

vem o Rio de Janeiro, em seguida a cidade Paulista, no interior de

Pernambuco, com maiores compradores. Esta industria gosa de insen-

ção de direitos por dilatado espaço de tempo.

ARGENTINA

Serviço AEREo Buenos Aires — Assumpção — A Companhia La

tecoere contratou com o Governo do Paraguay um serviiço postal aereo

entre as duas cidades acima por espaço de cinco annos. Serão feitas

cscalas nas cidades de Rosário, Paraná, Esquina, Goya, Bella Vista,

Corrientes, Resistencia e Formosa. As viagens serão semanaes em

cada direcção, devendo os aviões partirem nas segundas, quartas e

sextas-feiras de cada uma das Capitaes.

A duração do vôo, com as respectivas escalas, será de sete horas e

meia. Estas viagens terão correspondência com o serviço á ser inau-

gurado entre Buenos Aires e França.

*

* *

i

Os Diques do Porto de Buenos Aires — Foram inaugurados os

diques com que oonta o porto de Buenos Aires cuja construcção esteve

a cargo da empreza Argentina Madero. Ficam situados perpendicular-
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mente ao caes Norte da darsena Norte. O dique numero 1 tem um

comprimento total de 150 metros dos quaes são aproveitáveis 132 metros;

o dique n. 2 mede 181 metros, dos quaes são aproveitáveis 162 metros.

A secção transversal é igual nos dois diques sendo 20 metros de

largura na entrada e 27,92 metros na altura dos escoramentos. Tem

uma altura de 10,85 metros desde o escoramento até o revestimento su-

perior. A distancia que os separa é de 50 metros. As portas de que

estão dotadas são do typo — porta batei.

O esgotamento dos diques se effectua por meio de duas bombas

centrífugas de eixo vertical, movidas por motores de alta e baixa pressão,

mediante o emprego de duas pequenas machinas auxiliares mantem-se

os diques seccos cmquanto nelles se trabalha. As machinas principaes

tem a força de 250 H. P. indicados e gastam 2 horas e 50 minutos

para esgotar o dique n. 1 e 3 horas para o n. 2. Durante o anno de

1926 foram reparados nestes diques 55 navios argentinos, 11 da marinha

de guerra e 10 de bandeira estrangeira.

Uma lei fixa as taxas a pagar pelos trabalhos effectuados nessas

dependencias do Ministério da Marinha.

ESTADOS UNIDOS

Novo Programma Naval — O secretario da Marinha Sr. Wilbur

falando recentemente, perante a Commissão de Marinha da Camara dos

Representantes, demonstrou a necessidade de um programma naval de

cinco annos, com o dispendio total de 200 milhões de dollars e recom-

mendou um programma addicional de vinte annos, os quaes elevarão a

esquadra dos* Estados Uunidos a uma situação de igualdade com a da

Inglaterra, pouco acima da relação 5-5-3 relativamente ao Japão.

O programma de cinco annos comprehende a construcção de 25 cru-

zadores de 10.000 toneladas, 32 submarinos, nove destroyers leaders

de flotilha e cinco transportes de aeroplanos.

O Sr. Wilbur calculou que o programma de vinte annos daria

aos Estados Unidos 43 cruzadores, inclusive os acima mencionados.

Salientou que não se pretende uma competição naval, a que se oppce

o presidente Coolidge, mas disse que esse programma era necessário

para proteger os interesses vitaes dos Estados Unidos. E accrescentou:

'A 
inssistencia britannica, em Genebra, sobre a necessidade abso-

luta de uma grande tonelagem de cruzadores. é uma prova persuasiva

deque os Estados Unidos também tonelagem igual, sem levar em consi-

deração os prcgrammas navaes de ootras potências. 
"

O secretario Wilbur, então, calculou, que custaria aos Estados-

Unidos um bilhão de dollars construir 600.000 toneladas de cruzadores,
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como a Grã-Bretanha seggeriu em Genebra, emquanto que esse paiz
pode obter a mesma tonelagem por 600 milhões de dollars.

O Sr. Wilbur tambcm accrescentou que a projectada construcção
dessas unidades navae,s diminuiria grandemente o perigo de uma guerra.

*

k *

Augmento no Numero de Aspirantes — O ministro da Marinha

dos Estados Unidos, projecta um augmento importante de numero de

Aspirantes de Marinha.

Até agora cada deputado ou senador tinha o direito de propor a

admissão de um cadidato, o que foi augmentado para cinco.

A Academia de Marinha está preparada para receber 2500 as-

pirantes.

*

* *

O Trafego no 'Canal 
de Panamá — Em 1926 transitaram pelo

Canal do Panamá 6.085 navios que pagaram de taxas a importancia

de 26.231.600 dollars.

Pii-ot Ciiarts — Desde os meados do ultimo século esta carta, a

melhor dos navegantes, trazia ao alto, os seguintes dizeres: 
" 

Organi-

zada de accordo com as buscas feitas e as datas colligidas pelo Tenente

M. F. Maury, da Marinha dos Estados Unidos".

As recentes cartas modificaram esta legenda acima. Eis o que
agora trazem, ainda ao alto. >

" 
Organizada segundo as investigações e preparada na segunda me-

tade do XIX século por Matthero Fontaine Maury, quando servia como

Tenente na Marinha de Guerra dos Estados Unidos 
".

O numero de Dezembro ultimo, do 
"United 

States Naval Institute

Procecdings ao chamar a attenção dos marítimos para a mudança dos

dizeres supra, aproveita o ensejo para, mais uma vez, prestar homenagem

a que faz jús o immortal Maury, accrescentando".

"Dia 
a dia augmenta a interesse e admiração quanto ao homem que

tanto fez em pról da navegação, tornando-se opportuno á publicação do
nosso livro do Instituto Naval sob a titulo de 

"Matthero 
Fontaine

Maury: ücscobrirdor das vias marítimas".
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FRANÇA

O Maior Submarino — Segundo informaçõej da United Press,

o Governo Francez poz em estaleiro no mez de Dezembro a quilha do

maior de todos os submarinos, um cruzador monstro destinado a andar

sob o nivel das aguas.

Mil toneladas maior do que o 
"V. 

4", construído; nos Estados

Unidos, o senhor das profundezas de 3.000 toneladas, será uma for-

taleza submersivel, um navio de guerra que poderá ficar na superfície

das aguas e medir forças com qualquer cruzador, ou mergulhar pelas

aguas e atirar minas ou semear a destruição entre os navios capitaneas.

Assim, a França torna-se a rainha do interior dós mares, embora à

sua tonelagem submarina seja inferior á dos Estados Unidos e da GrS-

Bretanha, mesmo depois que a construcção de doze outros submarinos

novos esteja completa. O cruzador-submarino, com uma tripulação de

cem homens, tem muitas características «novas na sua construcção, in-

clusive tanques de combustível que lhe pcrmitte fazer um cruzeiro da

metade do oceano, sem se erguer á superficie.

Embora o 
"V. 

4" tenha sido o primeiro submarino lança-minas

a ser construído para o governo dos Estados Unidos, a França tinha

lançado ao mar um, durante o anno passado e outro dentro em breve

será lançado, ao lado do cruzador-submarino monstro, nos estaleiros de

Cherburgo.

• A França elabora os seus programmas navaes de anno para anno,

conforme os recurso?» de que dispõe no seu calculado orçamento. Nos

dois armos últimos ella gastou approximadamente dois bilhões de francos,

dos quaes 958.900.000 francos foram para a construcção, durante o anno

que findou em Julho ultimo, e 855.000.000, de francos durante o anno

que findará em Julho proximo.

A esse tempo, a França terá lançado os seguintes navios:

1927: 1 cruzador de 10.000 toneladas, 3 destroyers de 2.000, 4 tor-

pedeiros de 1.500, 1 cruzador-submarino de 3.000, 1 submarino lança-

minas, 1 tender para submarinos; 2 tanques para rebastecer, e 1 navio

escola de cadetes.

1928: 1 cruzador de 10.000 toneladas, 6 destroyers de 6.000, 5 sub-

marinos de 1* classe, 1 submarino lança-minas, e 3 avisos.

Para alcançar a sua proporção, a França carece de mais 20.000 to-

neladas de submarinos, mas quando attingir esse limite, nenhuma da»

suas frotas submarinas terá mais de cinco annos de existencia. Assim,

ella terá então a mais formidável organização submarina de qualquer

marinha com excepção apenas da Grã-Bretanha.
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A marinha franceza já poésue um navio-hangar, o 
"Bearne", 

dc

21.800 toneladas, que tem um armamento de oito canhões, de 155 mm. e

6 de 75 mm. e baterias completas anti-aereas. O 
"Béarne" 

pôde trans-

portar trinta aeroplanos e uma officina completa, tendo uma plataforma

de 175 metros de comprimento, o que permitte fácil decolagem e aterris-

sagem. Esse navio está ainda sendo experimentado e até que as suas

provas estejam completas, não serão construídos novos navios-hangars.

O 
"Béarne" 

foi um antigo cruzador, adaptado para o fim actual.

Os technicos navaes reconhecem que presentemente a frota franceza

• é pouco inferior d Italiana, mas quando o actual programma estiver

completo, ambas ficarão em situação de igualdade, muito embora a

Italia tenha a vantagem de concentrar a sua frota no Mediterrâneo, em-

quanto que a França deve dividir os seus navios entre o Mar do Norte

e o Canal da Mancha, o Atlântico, o Mediterrâneo e as suas linhas com-

merciaes da África e mares do Sul.

A França e os Estados Unidos são as'duas únicas potências no

mundo que expõem os seus planos navaes. Como salientam os peritos

francezes, só o Almirantado sabe o que a Grã-Bretanha pensa, emquanto

que em Paris e Washington cs segredos navaes são discutidos abertamente

na Camara dos Deputados e na Camara dos Representantes.

" 
A nossa desvantagem está em que Mussolini é a própria lei e, sem

consultar ninguém ou qualquer corporação de homens, elle pôde encom-

mendar qualquer typo de navio que deseje construir — disse uma au-

toridade naval franceza. E' lei Italiana que qualquer somma destinada

á Marinha poderá ser gasta de qualquer modo é como o chefe da Ar-

mada ache conveniente 
".

*

Serviço Postal Aérf.o — O numero de cartas e cartões postaes

tráiiSjí>Had<ft' pelo serviço aéreo postal trancez ¦ aiigmentou rapidamente

em \927"Na 2* -Sessão.'da Conferencia Technjca Açroiiautica .que'teve

logar em Paris, o Directqr do serviço aerco postal, Mr. Lebon, declarou

que durante o anno de 1927 foram transportadas 7.000.000 de cartas,

contra 200.000 em 1920, quando estava ainda no inicio tal serviço.

INGLATERRA

Uma expedição dedicada especialmente ás baleias — Depois de

um cruzeiro e estadia de dois annos nas regiões do polo sul, em ex-

•piorarão. jScientifica, o yeleíro, 
" 

Discoyery 
", 

trouxe milhares d.e , epe-

fítriehs de animaei. c peixes, dos oceanos, áp.ahhados èm profundidades

de seis kilometros, e conduzidos, atravéz das vastidões da neve, em
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caixotes empurrados a mão, da zona em que penetraram, inteiramente

isoladas do mundo, até ao costado do veleiro que não pudera avançar

além de certo ponto.

O estudo da baleia corcunda, peculiar áquella região de mares pro-
fundos, foi o objectivo da missão. Na procura desse curioso cetáceo,

teve a tripulação do 
" 

Discovery" que atravessar zonas perigosissimas

de gelos traiçoeiros, cm mares desconhecidos e correntes inesperadas,

sob as scintillações dos estrellados céos do sul, e dos pallidos clarõés

dos dias polares.

Foi nese veleiro 
" 

Discovery" que Scott fez a sua primeira viagem

antarctica, que durou de 1901 a 1904, e nelle ainda, Shackleton serviu

como terceiro official. Mais tarde, o capitão Stenhouse foi á pro-

cura de Shackleton a bordo do 
"Discovery" 

em 1914.

Custeado pelo governo das ilhas de Falkland, o 
'* 

Discovery" em1

1925, partiu para os mares do sul, afim de estudar a vida, hábitos, nu-

trição e modos de emigração das baleias.

Sob o ponto de vista da ameaça da extincção das baleias, nos mares

polares do sul, e do serio prejuízo que isso causará ás industrias que

dependem de productos da baleia, a expedição foi muito feliz. ¦

Descobrir a duração da vida das baleias, se ellas são blgamas ou

não, sâber o numero de filhos em cada estação e até onde ellas avançam,

íóra do seu habitai, eis alguns dos pontos que os exploradores pro-

curaram esclarecer.

E vieram a saber que a baleia; a exemplo do provérbio marujo, tem

uma esposa em cada posto.

Mas os machos andam em bandos, assim como as femeas.

Foi usado um arpão-flexa prateado, não oxidavel, para assignalar

as baleias, e depois averiguar-lhes os hábitos migratorios, procurando-as

em outros logares. Esses arpões-flexas têm a data, longitude e la-

titude do logar em que a baleia foi ferida e assignalada.

Quando se pesca uma baleia assignalada, vcrifica-se logo a distancia

e a data. j
' • i ,, • • i • i >'.*

ITALIA

Navio Escola — O Governo Italiano vae mandar construir um

Navio Escola para Officiaes da Marinha Mercante, tendo-se já enten-

dido com os representantes das maiores companhias de navegação.

SUÉCIA

Cruzador 
"Fvlgia" — Esteve durante alguns dias no porto no Rio

de Janeiro, ondc.çhegou no día 24 mez proximo passado, <5 cruzador



1268 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA

suecco Fylgia trazendo a bordo uma turma de guardas marinha, em
viagem de instrucção sob o commando do Sr. Capitão de Fragata N. L.

Akerblom.

O elegante vaso de guerra, que já esteve no Rio, ha cerca de vinte

annos, e em 1922, por occasião das festas commemorativas do centenário

da nossa Independencia, deixando a mais grata impressão de suas visitas,

esteve desta vez, em outros portos brasileiros antes de vir ao Rio, onde

foram prestadas as devidas homenagens á sua correcta officialidade.

A bella unidade sueca tem 4902 toneladas, de deslocamento, 145

metros de comprimento; 15 metros de bocca e 7 de calado.

Armamento: oito canhões de 155, e dez de 57 mm. e dois tubos de

lançar torpedos.

Foi construido em Stockholm, lançado ao mar em 1905 entrou em

serviço em 1907.

Os illustres representantes da marinha sueca tiveram um festivo

acolhimento nesta Capital, recebendo inequivocos provas de amizade e

distincção, entre estas um almoça offerecido no Club Naval pelo Sr.

Ministro da Marinha a que compareceram as mais altas autoridades

brasileiras e depois um esplendido passeio a Tijuca, dedicado aos sub-

officiaes e marinheiros.

Como official as ordens do Commandante do cruzador Fylgia, du-

rante sua estadia no porto desta Capital, foi destacado o Capitão-Te-

nente Luiz Felippe Pinto da Luz, ajudante de ordens do Sr. Ministro

da Marinha.



NECROLOGIA

CAP. DE CORVETA REFORMADO, COMMISSARIO

JAYME MOURA

Falleceu em sua residência, em Nictheroy, no dia 15 de

janeiro p. p. o Capitão de Corveta, commissario, reformado

Jayme Moura, que ha pouco tempo se retirara do serviço activo
devido ao estado precário de sua saúde, deixando, então, de
exercer o cargo de almoxarife do Arsenal de Marinha do Rio
de Janeiro, ultima commissão que desempenhou.

Contava 33 annos de bons serviços.

CAPITÃO TENENTE JOAQUIM MAIA MONTEIRO

Falleceu no dia 5 do corrente, em Palmyra, onde se achava
em tratamento, o Cap. de Corveta Joaquim Maia Monteiro,
na idade de 44 annos.

O extincto era muito estimado no meio de sua classe,
tendo prestado bons serviços no desempenho de varias com-
missões de terra e mar.



MARINHA MERCANTE

A SEGURANÇA NO MAR

O governo inglez tomou a feliz iniciativa de convidar as

principaes potências marítimas para uma Conferência Inter-

nacional afim de rever as regras concernentes a segurança no

mar.

A ultima conferência desta natureza realisou-se no anno de

1912, .dando como resultado a chamada "Convenção de

Londres", de 1914.

Esta reunião foi provocada pela impressionante catas-

trophe do "Titanic", o maior dos paquetes então em actividade
e que fazia a linha regular entre a Inglaterra e os Estados
Unidos.

Provavelmente, agora, o sinistro do "Principessa Mafalda"
occorrido recentemente em águas do archipelago dos Abrolhos,
lia altura do litoral brasileiro, e que teve uma grande repercusãò
cm todo o mundo, motiva essa nova reunião proposta pelo go-
verno inglez. Nada mais justificável, pois, a velha Albion
continua ainda a ser a rainha dos mares.

A este respeito lemos en "Le Yacht" interessante artigo
do Sr. Henri Bernay:

"Pelas informações publicadas e pêlo depoimento do com-
mandante do pequete francez "Formosa" que tomotf parte
muito activa no salvamento dos náufragos da unidade mercante
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italiana, se pôde deduzir que o "Principessa Mafalda" não
possuía numero suff.ciente de pequenas embarcações corres-
pondente ao total dos passageiros e tripulantes ou, pelo menos,
que a utilisação dos elementos de salvamento disponíveis, não
foram eficientemente utilisados, por defeito das installações
ou por outro qualquer motivo.

Com effeito, mais de quatro horas se escoaram entre o
momento em que o "Formosa" recebeu o primeiro "S. O. S."
do "Princepessa Mafalda" e aquelle em que o paquete italiano
desappareceu na voragem das vagas.

Havia, uma ligeira marêta, mas o tempo não estava de
todo máo e parecia possivel lançar ao mar todos os escaleres.

Realmente um certo numero de passageiros foram salvos
pelas embarcações de dois cargueiros chegados antes do navio
francez, ao passo que as do "Principessa Mafalda" só trans-
portaram uma parte relativamente pequena do pessoal em-
barcado.

E' verdade que o navio italiano tinha adernado, pfelo
menos nos seus últimos momentos e que a manobra de arriar as
embarcações tornára-se consideravelmente incommoda princi-
palmente si, como é bem possivel, esperou-se muito tempo
antes de começal-a. Testemunhas da catastrophe estão de ac-
côrdo, também em affirmar que os escaleres foram sobrecar-
regados e que dois delles afundaram. Parece provável que os
passageiros entre os quaes contava-se em notável proporção
mulheres e crianças e um grande numero de immigrantes, fo-
ram dominados pelo pânico. Os marinheiros, propriamente dito
únicos capazes de manter sangue frio no meio de uma mui-
tidão desvairada, é em numero muito reduzido a bordo dos pa-
quetes. E' indispensável em casos de accidentes graves que
cada um que esteja a bordo saiba a priori como se deve con-
duzir. Mas isto não é tudo: torna-se necessário que a officia-
lidade e os marinheiros e d_mais tripulantes possam impor
por sua attitude e por seus actos, uma autoridade, sem a qual
o desastre será absolutamente infallivel.

Este resultado depende do valor do pessoal e não será uma
Convenção internacional que poderá contribuir eíficazmente
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para assegural-a. Mas, ainda mesmo que a Convenção de
Londres estabeleça o numero e a disposição dos variados appa-
relhos de salvamento de que deve dispor um navio de passa-
geiros, .uma nova Conferência poderá utilmente entrar em
certos detalhes relativos á manobra de arriar os escaleres, tendo
em vista o caso provável de uma inclinação lateral apreciável
do navio.

Ha uns quinze annoS, notáveis progressos tem se operado
neste particular e despertado a attenção de muitos presqui-
zadores sobre as questões de segurança e bom será que todas as
idéas emittidas sobre este assumpto sejam discutidas por te-
chnicos de diversas nações interessadas.

O numero e a disposição dos apparelhos de salvamento —

aliás, não é tudo. Algumas providencias adequadas na con-
strucção dos navios podem concorrer para a facilidade da
sahida dós passageiros e, neste sentido determinações inter-
nacionaes serão bem recebidas. Verifica-se, com effeito, de
uma a outra nação e mesmo entre navios semelhantes, has-
teando a mesma bandeira, differenças importantes no com-

primento e inclinação das escadas, nas mudanças de direcção
e passagens que se é obrigado a seguir para subir das cobertas
ao convez superior e na distribuição das communicações entre
as diversas partes dos navios, etc.

A observação de regras estrictas neste particular pode
trazer um embaraço sensivel na exploração de um paquete;
pôde, mesmo, augmentar o .seu custo e é evidente que uma
empreza de navegação não as resolverá facilmente se não
estover certa que os seus concurrentes estrangeiros farão o
mesmo. Eis porque uma Conferência só deve preoccupar-se
com melhoramentos em proveito de todos os passageiros.

Haveria também interesse em regulamentar de uma
maneira mais precisa os modelos das almadias a empregar-se.
Nestes últimos annos vários apparelhos tem se construído e,

parece, capazes de augmentar em larga proporção a segurança
das pessoas embarcadas, no caso em que não houver tempo ou

possibilidade de arriar as embarcações com sua lotação com-

pleta. Sem querer impor um determinado modelo seria conve-
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niente ennumerar com precisão as condições que devem satis-

fazer os typos a serem adoptados.

Outra questão interessante e que poderá ser discutida, é

a da compartimentagem estanque dos paquetes. O numero dos

fechamentos estanques que devem ser estabelecidos a bordo de

um navio depende não só de seu comprimento e de sua lar-

gura, mas também do serviço a que for destinado. Sob este

aspecto ha uma notável divergencia entre os pontos de vista do«

technicos, principalmente na Inglaterra e na França. Os in-

glczes querem que o numero dos compartimèntos estanques

esteja de accordo com o numero de passageiros; os francezes

preferem tomar em consideração o volume reservado aos

passageiros.

É uma questão technica muito séria cujo interesse surge

immediatamente: um numero de compartimèntos estanques ba-

seado na quantidade de passageiros não será sufficiente no caso

de uma modificação nas aconimodações de um paquete primiti-

vãmente destinado ao transporte de passageiros de luxo para

adaptal-o, por exemplo, ao transporte de immigrantes. Neste

caso, eqüivale a uma verdadeira reconstrucção do navio. A

formula franceza parece mais lógica, porém os inglezes

apégam-se muito ao seu alvitre e não é para estranhar que a

controvercia seja animada. Todo o mundo, aliás, está de accor-

do em um ponto; que a segurança seja a maxima possível. E'

indiscutível que nos paquetes francezes tem-se feito, ás vezes,

com grandes sacrifícios o possível para tornal-a completa em

circumstancias as mais desfavoráveis.

O emprego do T. S. F. já contribue para esta segurança

como elemento de real effícacia. As intallações nos grandes

paquetes com suas múltiplas estações, satisfazem e em quasi

todas as marinhas a utilidade desta bella invenção tem tido

sua applicação, mesmo em navios que a isso não são obrigados.

A futura convenção internacional, quererá, sem duvida,

tornar obrigatorio o emprego do apparelho conhecido pela

denominação de — AUTO ALARME — Este apparelho recebe

automaticamente os avisos, chamados de perigo emittidos em

uma zona de uma certa extensão em volta do navio que o traz
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e faz, ao mesmo tempo, sôar uma campainha; o que rèmedeia

a distração, improvável, do vigilante ou, principalmente, a au-

• sencia na estação do operador que sendo um so não poderia

manter-se alerta noite e dia. Diz-se que o Board of Trade.tem

a intenção de tornar obrigatorio a bordo dos navios irtglezes

esses apparelhos de alarme.

Seria para desejar também que a Conferencia fosse consti-

tuida por delegados francezes conhecedores das proposições

feitas no ultimo anno pelo Vice-Almirante Fournier, da Aca-

demia de Sciencias, de forma a ser adoptado o systema por

elle imaginado integralmente ou com modificações, o essencial

é que o seu principio seja estudado e discutido pelos technicos.

AUTONOMIA CONCEDIDA Á ESCOLA DE

MARINHA MERCANTE

DECRETO n.° 5.422 de 5 de janèiro de 1928

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decreta, e eu sane-

ciono a seguinte resolução:

Art. Io A Escola de Marinha Mercante do Rio de

Janeiro, creada pelo art. 24 da Lei n°. 4.895, de 3 de dezembro

de 1924, fica autonoma, fiscalizada pelo Ministério da Marinha,

na fôrma por que dispuzer o seu regulamento.

§ Io A Escola manter-se-ha com as rendas das taxas

regulamentares e com a subvenção que lhe será concedida annu-

almente, como complemento da sua receita, afim de occorrer

ás despezas que forem discriminadas no regulamento de que

trata o § 2°.

§ 2o. O Poder Executivo expedirá novo regulamento, nos

termos da presente lei, mantidos os direitos conferidos no que

foi approvado pelo aviso n° 1.203, de 21 de março de 1925.

Art. 2o. Fica approvado o decreto n° 16.868, de 31 de

março de 1925, passando 
a ser realizados na Escola de Marinha
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Mercante os exames de praticantes de pilotos e machinistas e

os de terceiros machinistas, que ora se fazem na Capitania dos

hortos do Districto Federal e do Estado do Rio de Janeiro,

de accordo com os programmas constantes do regulamento.

§ Io Os commissarios só poderão despachar nos navios

nacionaes, depois de diplomados em curso especial, que ora

se crêa, expedindo-se, porém, aos actuaes, independentemente

de exame, os respectivos diplomas.

§ 2o. É creado um curso especial de motoristas, desti-

nado a diplomar aquelles que houverem de embarcar nos

navios motores.

Art. 3o. Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 5 de Janeiro de 1928, 107° da Indepen-

dencia e 40° da Republica. (Assigs.) Washington Luis P. de

Sousa, Arnaldo Siqueira Pinto da Luz.
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BAILEO — 
(t. const. nav.) — Divisão horizontal da

parte superior do porão de um navio mercante, servindo

para a separação das cargas e constituindo assim um convez.

Nos navios de guerra é denominada 
"coberta" 

onde aloja

a guarníção e são collocados os. camarotes dos sub-officiaes;

enfermaria e outras dependencias. Faux-pont. Orlop

deck. Das Ranjerdeck. Falso ponte.

BAINHA — 
(t. arrn.) — Forro de couro ou metal em

que anda mettida a espada, a adaga, punhal ou baioneta,

para as resguardar da humidade e conseqüentemente da

oxidação, e também para tornal-as inofensivas e não po-

derem ferir involuntariamente a quem as traz. Gaine Scab-

bard; sheath. Die scheide einer blanken Waffe. Fodera;

guaina.

 da espada: de couro com guarnições metal

licas ou simplesmente metallicas. Fourreau dépée. Sword

scabard. Die Degenscheide. Foderodella spada.

 da baioneta: de couro para a baioneta punhal

e metallica para o sabre-baioneta. (V. Baioneta.)

Fourreau de baionette. Bayonet scabbard. Die Bajon-

netscheide. Fodero delia baionetta.

 da tralha da bandeira: é a costura postiça de

brim ou de algodão cru, feita na bandeira do lado da amura,

e por dentro da qual passa a linha da tralha e que 
- cosida

na parte superior da bandeira para não recorrer. Gairie.d'un

pavillon. Hem of a flag. Der Saumstreifen einer Flagge.

Yaina d'una bandeira.

BAIONETA — 
(t. armam.) — Ferro ou arma: punhal

•triangular 
que se adapta no-éxtrerffo do fuzil para servir

como arma branca ou arma de choque. Baionnette. Bayonet.

Das Bajonnett. Baionetta.

Sabre-baioneta: lamina comprida e chata, como a da

espada, e munida de um punho pelo qual adapta-se ao fuzil,

para, como a baioneta-punhal, servir de arma de choque.

Compõe-se de: punho, cruzèta e lamina.

O punho é a parte por onde se empunha a arma, e Com-

prehende: a placa, o pomo e o retenl da prebilha;
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A cruzeta é a peça que separa a lamina do punho e
serve para proteger a mão dos golpes do inimigo.

A lamina é a parte que constitue propriamente a arma
branca; e é toda de aço temperado; compõe-se da espiga,
talão, faces excavadas, gume dorso e ponta. Sabre baio-
nete. Sword baionet. Das Sabelbajonnett Baionetta

BAIXA — 
(t. comm.) — Abatimento, diminuição no

preço dos objectos de todo o genero; do cambio. Baisse;
depreciation. Fali; decline of prices. Das Fallen der
Precise. Calo dei prezzi; ribasso.

(t. hydr.) — das aguas do mar: abaixamento
do nivel das aguas, desde a altura da preamar até o momento
da observação ou do refluxo da maré. (V. Maré.) Basse
mer. Low Water. Der niedrige Wasserstand. Magra.

mar: estado da maré quando esta attinge o li-
mite máximo de suà descida. Jusant. Ebb-tide. Die

Ebbe; Riflusso.

 do serviço: retirada do serviço concedida a

um sub-official ou praça de pret por conclusão do tempo de

serviço ou por incapacidade physica devido á ferimento, mu-
tilação ou falta de saúde.

 ao hospital: é o acto de recolher-se ao hos-

pitai um official ou uma praça por doença, desastre ou fe-

rimento.

BAIXIO — (t. hydr.) — ou elevação do fundo do mar.

rio ou lago. Bas-fond Shallow water. Die Seichte. Ge-

gend Sstelle. Basso fondo.

BALA — 
(t. inf. e art.) — Projectil globular, de

chumbo, ferro ou aço com que antigamente eram carre-

gados os fuzis, e canhões de alma lisa Boulet. Shot. Die

Kugel. Palia.

 raza: projectil da antiga artilharia, espherico,

massiço, de ferro fundido. Boulet plein. Solid shot. Die

Vallkugel. Palia massiccia.
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 ôca: projectil espherico carregado de polvora
ou outro explosivo e cheio de pequenas balas que exanj

usados nos canhões de alma lisa. Boulet creaux. Hollow

shot. Die Hollkugel. Palia cava.

——  ardente: bala raza aquecida ao vermelho ..em

forno que existia a bordo que era usada nos canhões de alma

lisa e portanto de ante carga, para produzir inçendio no

navio inimigo. Boulet rouge. Hot shot. Die Gluhku-

gel. Palia revente, rossa.

incendiaria: bala ôca carregada com um mixto

especial para incendiar a parte do navio de madeira onde

cahia e produzir assim a conflagração geral da nave ini-

miga. Hoje como a bala raza, ôca e ardente, completa:-

mente absoluta, como fóra de uso é o canhão que as em-

pregava. Boulet incendiaire. Round-carcasse. Die Bran-

dkugel. Palia incendiaria.

 de fuzil: éra a antiga bala redonda de chumbo

que encimava o cartucho de polvora com que se carregava

a antiga carabina ou espingarda de cano liso e de ante-carga.

Baile de fusil. Musket bali. Die Kugel; das Geschoss

fur Handfeuerjcaffen. Pallattola per armi portatili.

BALANÇA — 
(t. phys.) 

— Instrumento que serve

para pesar corpos diversos. Em geral compõe-se: de uma

alavanca ou travessão de ferro ou aço que pode oscillar li-

vremente sobre um eixo horizontal. Divide-se pelo ponto

de apoio em dous braços iguaes em cujas extremidades

estão suspensos os pratos em um dos quaes colloca-se o

peso e no outro o corpo á pesar. Balance. Balance. Die

Wage. Bilancia.

 romana: balança de braços desiguaes, e cujo

eixo está collocado muito perto da extremidade do braço

na qual está suspenso o corpo que se quer pesar. Esta

balança é pois uma alavanca de braços desiguaes na qual

um pequeno peso pode fazer equilibrio a uma grande massa.

Balance romaine. Roman balance. Die Schnellwage, mit

Laufgewicht. Bilancia alia romana.

 de precisão: é uma balança ordinaria, de

construcção especial'e variavel, servindo para investigações
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rigorosas; na fabricação das moedas é empregada para de-

terminar e verificar a quantidade exacta de ouro ou prata

pura que ellas contem; serve também para pesar substan-

cias de grande valor e outras. O cutello d'esta balança

descança em um plano de agata ou de aço temperado muito

duro; este plano deve ser horizontal, immovel e muito po-

lido. O cutello deve ser igualmente de tempera muito

dura, de sorte vivo e da fôrma de um triângulo equilateral.

é o todo encerrado em uma cupola de vidro. Balance de

précision ou d'essai. Precision balance or accurate balance.

Die Analytische Wage. Bilancia di precisione.

de Roberval: é a balança commum do com-

mercio e não differe em principio da balança ordinaria; a

única modificação que a distingue d'aquella é que os dous

pratos em vez de estarem suspensos por baixo do travessão

dos braços, acham-se collocados por cima d'elle. Balance

de Roberval. Roberval's balance. Die Roberval'sche Wage.

Bilancia da banco.

hydrostatica: é destinada a determinar a perda

de peso que soffre um corpo quando pesado mergulhado em

um liquido, ou melhor: que serve para verificar o peso es-

pecifico de um corpo. Differe da balança ordinaria em ter

a columna que sustenta o travessão ôca e munida de uma

cremalheira ou haste dentada que permitte abaixar ou Ie-

vantar os pratos. Balance hydrostatique. Hydrostatical

balance. Die hydrostatische Wage. Bilancia idrostatica.

 
(t. elect.) — de torsão Coulomb: apparelho

que serve para medir as attrações e repulsões electrostaticas

por meio da torsão exercida sobre um fio de seda; pode

servir também para medir as attrações e repulsões magne-

ticas substituindo-se a agulha de gomma lacca por uma

immantada. Balance de torsion. Couloinb's balance. Die

Torsion Wage. Bilancia di torsione.

decimal: serve para pesar grandes massas.

Ella compõe-se de um travessão ou dupla alavanca interfixa

de braços desiguaes, de um estrado de madeira sobre o qual

são collocados os corpos que se deseja pesar, e de um prato

suspenso na extremidade do travessão e que serve para

receber os pesos marcados. Balance á bascule; Decimal

balance. Die decimal Wage. Bilancia decimale.
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 de mola: apparelho igual á balança romana

mas no qual o peso é substitiudo por uma mola em espiral.

Balance á ressort. Spring balance. Die Federwage. Bi-

lancia a molla.

de inclinação: é um instrumento, invenção de

Lord Kervin. e que serve para comparar forças magnéticas

em differentes logares e para compensar o desvio de banda

da agulha Thomson. Consta o instrumento de uma caixa

de latão, rectangular, fechada, com as faces anterior e in-

íerior de vidro, de modo que de fóra se pode observar o

interior. Sobre a tampa superior est montado um nivel

de bolha d'ar para assegurar a horizontalidade da caixa,

dentro da qual gira n'um plano vertical, a agulha de in-

clinação. Esta agulha é formada por duas fitas d'aço

magnetisado, ligeiramente curvas e unidas pelas pontas, com

as faces concavas para dentro. A fita inferior está gra-

duada em 30 divisões, de cada lado do meio da face convexa

para as extremidades; e ao longo d'ella deslisa um pequeno

contra-peso de arame que se acha em baixo da parte es-

querda da agulha, ao qual se podem dar quaesquer posições

sobre a escala por meio de uma haste movei recurvada, sem

abrir a caixa. A fita superior está ligada á um cutello ho-

rizontal, pelo qual se apoia, como os braços de uma balança,

á uma suspensão apropriada. (G. I. Ferraz). Balance

d'inclination. Vertical force instrument. Die Vertical-

kraftwage. Bilancia d'inclinazione.

A sétima constellação zodiacal: também denominada

Libra, pertence ao hemispherio austral, e acha-se pouco

mais ou menos no prolongamento do lado By da 
"Carrua-

gem", isto é, alem do Touro em relação a Polar. Compre-

hende quatro estrellas dispostas em losango. Balançe.

The Balance. Die Wage. Bilancia.

BALANÇAR — 
(t. naut.) — Acção de agitar-se um

navio por meio de ocillação de popa á proa ou de bombordo

á boreste; no primeiro caso o balanço é produzido pelas

vagas chocando o navio pela prôa e correndo ao longo da

quilha, e no egundo pelo effeito das ondas recebidas pelo

travez do navio. Rouler. To roll. Rollen. Rollare.

(t. mach.) — ou balancear a machina: é acto

de experimentar a machina á vapor de um navio que ainda

acha-se fundeado, deixando o vapor penetrar nos cylindros
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e fazendo-a, depois de purgado, dar duas ou tres voltas para
diante e outras tantas para traz, e repetindo a operação de

modo a poder verificar-se que todos os seus orgãos movem-

se fácil e convenientemente, e que portanto o motor acha-se

prompto a funccionar. Balanced la machine. To Trv the

engine. Die Maschine probiren. Fare i giri de prova;

equilibrare la machina.

Balanceiros — 
(t. magn.) — da agulha: são dous cir-

culos de cobre, concentricos, e podendo girar sobre dous

munhões salientes que descanção nas paredes do morteiro,

equilibrando assim a agulha na horizontal apezar dos ba-

lanços do navio. E' asuspensão a Cardan. (V. Sus-

pensão a Cardan.) Balanciers, du compas. Gimbals.

Die Compassringe. Cerchi delia bússola.

BALANCIM — 
(t. mach.) — Peça oscillante que foi

muito empregada nas primeiras machinas de Watt e ainda

por muito tempo quer em terra quer a bordo, servindo para

transmittir o movimento do embolo. A manivella do eixo

motor. (V. Machina á Balancim.) Balancier. Beam;

side lever. Der Balancier. Balanciere di macchina.

BALANÇO — 
(t. naut.) — de prôa: oscillação do

navio produzida pelo mar que o fere pela proa fal-o subir

na vaga que correndo ao longo da quilha levanta-lhe depois

a popa ou vice-versa. Tangage Overbalancing; Pitching.

Das Nicken. Moto di tangheggio.

de bombordo á boreste: oscillações do sentido

da largura ou transversal que faz um navio fundeado ou na-

vegando, causados pelo mar e vento que o chocam pelo

travez. (V. jogo e jogar.) Roulis. Rolling. Das Rollen

Rollio.

BALANDRA — 
(t. cons. nav.) — Embarcação hol-

landeza de coberta e com um só mastro, servindo para o

transporte de carga, sobre tudo nos rios. Bêlandre Bilander.

Der Bilander. Palandra.

BALÃO — 
(t. cons. nav.) — Embarcação de remos

usada na Asia. (V. Balão.)
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BALAUSTRES — 
(t. const. nav.) — Pequenos va-

rões de metal ou ferro, munidos de cabeça com furo e outro

no meio do corpo por onde enfiam cabos ou outros varões

horizontaes; as vezes são torneados e a bordo collocados

verticalmente acompanhando um lance de escada, rodeando

uma plataforma, cercando o passadiço, o castello, o tom-

badilho, para defeza do pessoal. Em alguns navios mer-

cantes sobretudo os cargueiros, os balaustres substituem

as bordas, descansando sobre elles ou encimando-os um

corrimão. Chandeliers. Stanchions. Das Scepter. Can-

deliere per baaustrada.

BALAUSTRADA — 
(t. const. nav.) — O conjuncto

dos balaustres. inclusive o dos cestos de gavea. Balus-

trada. Guard-bar, gard-rod. Die Gelanderstange. Stanga

di difesa.

BALDE — 
(t. naut.) — 

para baldeação ou transporte

d'agua: vaso de madeira cercado de aros de ferro ou metal

e mundo de alça de cabo. Sceau á lavage. Wash-deck

Die Puttz zum Deckwaschen. Bugliuolo per la lavanda

dei ponti.

 de incêndio: pequeno e leve balde de lona ou

couro com alça de couro ou cabo, que serve por occasião de

incêndio parcial a bordo para o transporte d'agua aos lo-

gares onde as. mangueiras das bombas não possam attingir.

Sceau á incendie. Fire bucket. Der Feuoreimer Bugliu-

olo d'incendio.

para cinza: vaso de ferro e tamanho regular que

serve para conduzir da camara das caldeiras para o convez

as cinzas do combustível queimado nas fornalhas, afim de

serem lançadas ao mar. Sceau á escarbilles. Ash-bucket.

Der Aschenneimer. Secchia per gettar via la ceeero.

 de escaler: pequeno balde de madeira com

aros de metal e alça de cabo forrada de brim, serve para es-

gotar a embarcação da agua do mar ou da chuva que n'ella

exista, ou para baldeal-o. Seau d'embarcation. Boat's

bucket. Die Bootsputze. Bugliuoletto per palischelmo.

BALDEAÇÃO — 
(t. marit.) — E' a operação ou o

acto de lavar-se em cada manhã o convez e as amuradas de



— 286 —

B

um navio, o que pratica-se ou empregando baldes para o
transporte da agua do mar contidas em tinas ou por meio

de mangueiras em connexão com o serviço d'agua do navio.

Lavage des ponts. Deck-washing. Das Deckwashing.

Lavanda dei ponti.

BALDEAR — 
(t. marit.) — E' fazer a baldeação em

todo o navio. Lavage simple; laver á grand eau. To

vvash decks; to wash doun decks. Das Deck mit Wosser

abspulen. Bagnare la coperta.

a carga: passar ou transbordar a carga de um

navio mercante para^outro, motivado por qualquer conve-

niencia. Transborder la cargaison. To tranship, to turn

over tlie cargo, the lading. Oberladen die Ladung. Tran-

sbordare il carico.

..BALÊA — 
(t. hist. nat.) — Ou baleia: Cetáceo vi-

viparo, mui volumoso e de grandes dimensões, reguando seo

comprimento entre 15 e 25 metros; armado de grandes bar-

batanas. Lança espadanas d'agua que jorram muito alto.

Beleine. Whale. Der Walfish. Balena.

barbas de baleia: lamitias cornaes que bordam

a mandibula superior do cetáceo. Fanos. Whale fins.

Die Walfischbarten. Faroni.

BALEATO — 
(t. geol.) 

— Ou baleote: o filho da ba-

leia. Baleineau. Youn whale Der Walfish. Balennoto.

BALEEIRA — 
(t. const. nav.) — Embarcação fina,

de bocca estreita, veloz e bem adaptavel á pesca da baleia

e pára isso armada e preparada. Baleinidre. Whaer;

Whale boat: Das Walfishboat. Baleniers.

——  do commandante: em geral nos navios de

guerra é assim denominado o escalcr destinado ao serviço do

Commandante; E' a sua canoa; embarcação de voga. Ba-

leiniére du capitaine. Capitain's gig.. Das Baleniereglg.

Baleniefa dei commandante.

BALEEIRO — 
(t. naut.) — O pescador de baleias; o

tripulante da baleeira de pescar baleias. Pêcheur de ba-

leines. Whale fisherman. Der Walfish Fischer. Pes-

eàtore di balenna.
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BALESTILHA — 
(t. astr.) — Instrumento náutico

com que antigamente se tomava a altura do sol; também

era camado 
"flecha". 

Baton de Jacob. Jacob's staff. Der

Jakobsstab. Balestriglia.

BALISA — 
(t. marit.) — Marco, estaca, haste de ferro

ou madeira, fincada nos logares baixos, nas fraldas de um

banco, na visinhança de uma rocha, nos canaes, rios, passos

estreitos, etc. para assignalar taes perigos á navegação.

Balise. Beacon. Die Bake. Meda.

 de direcção: assim são chamadas as balisas

que indicam o caminho seguro á seguir na entrada de um

porto, em um canal ou em rio. Balise de direction. Ran-

ge beacon. Die Richtungsbake. Meda di direzione.

 illuminativa: balisa munida de uma luz para

indicar á noite a drecção a seguir. Balise éclairée. Light

beacon. Die Leuchtbake. Meda illuminativa.

 de pedra: columna ou outra construcçãò de

pedra e cal, collocada onde não é possivel plantar balisa de

outra natureza. Balise en piérre. Ston beacon. Die

Steinbake. Meda in petra.

BALISAMENTO — 
(t. naut.) — Systema de balisas

e boias empregado em um porto, região, rio, costa ou canal,

para marcar pedras, bancos, baixios ou outro qualquer pe-

rigo á navegação, e bem assim indicar o caminho a ser se-

guido sem receio pelos diversos navios. BalisageL Syste

of beacons: Das Bakensystem. Systema di segnali e

marche maritimme per marcare i paraggi o passagi.

BALISAR — O acto e operação de plantar balisas, fin-

cando com bate-estacas as que forem de madeira ou ferro;

fundeando com amarração ou ancoras simples as boias, e

construindo convenientemente as que forem de pedra e cal.

Baliser. To beacon. BakenL legen; betonnen. Parre

mede.

BALISAS — 
(t. const. nav.) — São peças da estruc-

tura de um navio, formadas de modo diverso segundo fôr

elle de madeira ou aço. Nos de madeira as balisas com-

põe-se: da caverna e dos braços; a caverna é peça curva
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fixa pelo méió e transversalmente na quilha onde é presa e
de cada um lado d'ella partem os braços (Los, 2.os, 3.os etc)
que ficam entre os topos das cavernas c dos cabeços e após-
turas. (V. cada uma d'etas palavras.) Nos navios de
ferro ou aço são formadas por um conjuncto de chapas e
cantoneiras. As balisas portanto, em um e outro caso fa-
zem parte da ossada, ou esqueleto do navio ou o seu caver-
name. (V. esta palavra.) Couple. Frame. Der Spast.
Costola.

 reviradas: são as ultimas balisas de vante e
de ré de um navio; comquanto ellas se conservem no plano
vertical são entretanto obliquadas cm relação ao plano lon-
gitudinal afim de que possam encontrar quasi normalmente
a superfície da carena. Isso para determinar os delgados
dos extremos. Couples devoyés. Cant frames; cont tim-
be.rs. Die Kant spanten.

das quartas partes: são as que se acham si-
tuadas á iguaes distancias das da casa mestra e das hastes
ou amálgamas. São as principaes e que determinam a con-
figuração do navio. Couples de levée; couple droits.
Square body-frames. Die Richtspanten. Coste perpendi-
colare alia chigia.

da casa mestra: são as que determinam a maior
secção transversal do navio. Maitre couples. Midship fra-
mes. Die Hauptspanten. Coste mestre.

; c .'_. BALISTITE— (t. explos.)—Explosivo inventado por
Sir Nqbel; é formado de uma mistura de 50 partes de nitro-
glicerina previamente reduzidas a pasta mediante maceração
em ether acetico. Tem a grande vantagem de ser inalte-
ravel á luimidade, mesmq ao contacto d'agua. Seu ponto
de ignição corresponde á cerca de 180"; sua densidade
alooluta é de 1.63. Balistite- Balistite. Balistite. Ba-
listite.
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de Pernambuco, para onde seguiu em 9 de Dezembro de 1835 no pa-

quete 
"Io 

de Abril"; foil exonerado deste emprego por Decreto de 8

de Agosto de 1837, e nomeado para commandar a Divisão Naval esta-

cionada no Pará.

Promovido a Capitão de Fragata por Decreto de 7 de Setembro de

1837, contando antigüidade de 22 de Outubro le 1836, como foi deter-

m inado pelo Decreto de 15 de Setembro de 1837. Pela Resolução da

consulta do Conselho Supremo Militar de 27 de Fevereiro de 1838, conta

antigüidade desde 9 le Março le 1816, dia de sua matricula na Academia

de Marinha. Substituid no commando das Forças Navaes no Pará,

foi nomeado Inspector do Arsenal de Mar'«ha da mesma Provincia

por Decreto de Io de Outubro de 1838. Por Decreto de 2 de Ou-

tubro de 1838 se lhe concedeu a gratificação annual de 800$000 em

attenção ao estado da Provincia e apresentou-se, vindo daquella Pro-

vincia em 30 de Maio de 1839, e deu parte de doente no mesmo dia;

deu parte de prompto no dia 15 de Julho do mesmo anno. Foi no-

meado Inspector dos Arsenaes de Marinha da Provincia de S. Pedro

do Rò Grande do Sul por Decreto de 23 de Agosto de 1839. Em

Aviso de 23 de Setembro de 1840 se communicou que foi este Official

nomeado Official da Imperial Ordem do Cruzeiro do Sul. Foi exo-

nerado do lugar de Inspector dos' Arsenaes de Marinha do Rio Grande

do Sul por Decreto dc 17 de Dezembro de 1840 e nomeado Offical

adjunto da Contadoria Geral da Marinha por Aviso de 8 de Fevereiro

de 1841. Apresentou-se, vindo de passagem no vapor 
" 

Bahiana" em

5 de Fevereiro de 1841. Por Aviso de g de Dezembro de 1841 foi no-

meado para visitar o Arsenal de Marinha do Pará.

Promovido a Capitão de Mar e Guerra por Decreto de 23 de Julho

de 1842. Apresentou-se, vindo de passagem no vapor 
"Paraense", 

e

tendo concluído a ctada commissão, em 6 de Dezembro de 1842. Foi no-

meado Ajudante de Ordens e Encarregado do Quartel General da Ma-

rinha por Aviso de 31 de Dezembro de 1842; exonerado por Aviso de

13 de Maio de 1843. Por Aviso de 16 de Maio de 1843 foi nomeado

para commandante da Divisão Naval do Rio Grande do Sul; exonerado

por Aviso de 13 de Abr.l de 1844. Apresentou-se em 6 de Junho de

1844, vindo de passagem no vapor 
"Paquete 

do Sul". Nomeado para

encarregar-se interinamente do Expediente do Quartel General e da

Inspecção do Arsenal de Marinha da Corte, por Aviso de 20 de Junho

de 1844. Foi exonerado do primeiro destes empregos por Aviso de

25 de Julho de 1844, e confirmado na effectividade de Inspector do

Arsenal de Marinha da Corte por Decreto de 5 de Agosto do mesmo

anno.

Promovido a Chefe de Divisão Graduado por Decreto de 14 de

Março de 1847. Por Aviso de 7 de Dezembro de 1847 se lhe con-

cederam 3 mezes de licença com todos os vencimentos para tratar de

sua saúde: apresentou-se em 8 de Março de 1848.
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Promovido a Chefe de Divisão por Decreto de 14 de Março de
1849. Pelo Aviso de 14 de Janeiro de 1850 se mandou proceder a Con-
selho.de Investigação á viíta da queixa que dera o Mestre da barca de
vapor 

"Restauração" 
da Companhia de Nitheroy, sendo o mesmo

Conslho de parecer que era infundada a dita queixa. Por Dcereto de
21 de Maio do dito anno foi nomeado Intendente de Marinha da Corte,
e exonerado do Emprego de Inspector do Arsenal de Marinha que
exercia. Pelo Decreto de 16 de Outubro de 1852 foi exonerado do
lugar de Intendente da Marinha da Corte, por assim o haver requerido.
Por Aviso de 21 do mesmo mez de Outubro se declarou que continuava
a «cr Membro da Commissão encarregada do exame de Armamento da
Repartição da Mar.nha. Por Decreto de 22 de Junho de 1853 foi
nomeado Vogai do Conselho Supremo Militar.

Promovido a Chefe de Esquadra por Decreto de 2 de Dezembro
de 1854. Por Aviso de 11 de Janeiro do seguinte anno foi nomeado
membro da Commissão do exame da organisação do pessoal e material
da Armada, pertencendo a segunda secção. Por carta regia de S. M.
Fidellissima de 30 de Dezembro de 1850 foi nomeado Commendador
da Ordem da Terra e Espada do Valor Lealdade e Mérito pelos rele-
vantes serviços que prestara na occasião do dosarvoramento da náo

portugueza Vasco da Gama", e importantes consertos que na quali-
dade de Inspector do Arsenal de Marinha da Corte prestou a referida
náo. Por Portaria de 16 de Outubro de 1852 concedeu-se-lhe licença

para acceitar tsta mercê. Por Aviso de 30 de Novembro de 1854 foi
nomeado membro da commissão de assentamentos de officiaes do
Corpo da Armada e das classes annexas. Por Decreto de Io de Agosto
de 1855 foi nomeado commandanto da Academia de Marinha. Por
Aviso de 26 de Maio de 1856 foi nomeado Presidente da Commissão

que tem de dar o seu parecer sobre vários quesitos a respeito das rações
de aguardente ás tripulações dos navios de guerra e as praças dos
Corpos de Marinha. Por Aviso de 10 de Fevereiro de 1857, commu-
nicou-se que por Decreto de 3 do referido mez foi nomeado Canse-

lheiro de Guerra. Por Aviso de 19 de Dezembro de 1857 concedeu-

se-lhe cincoenta dias de licença com os respectivos vencimentos para
ir a Privincia do Paraná tratar de sua saúde. Participou a este

Quartel General que tinha entregado o commando da Academia da

Marinha ao Capitão de Mar e Guerra Graduado Francisco José de

Mello afim de gosar a licença acima mencionada. Por officio da

Secretaria da Marinha de 19 de Fevereiro de 1858 communicou-se

que tendo finaiisado a licença não podia reassumir o commando da

Academia da Marinha por estar gravemente enfermo. Em 5 de Abril

dito comtnunicou a este Quartel General que tinha reassumido o com-

mando da Academia da Marinha, neste dia. Por Decreto de 26 de

Maio de 1858 foi nomeado Director da Escola de Marinha na confor-

midade do Regulamento que baixou com o Decreto de Io do dito
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mez. Por Aviso de 18 de Abril de 1859 communicou-se que por Decreto

de 16 do dito mez foi exonerado do lugar de Director da Escola de

Marinha. Por Aviso de 28 de Novembro de 1860 foi nomeado Presi-

dente da Commissão de Presas. A 8 de Maio de 1861 apresentou

Diploma de Cavalleiro professo da Ordem de São Bento de A vi?,

datado de 8 de Outubro de 1839; Carta de Tença annual 120$000 que

lhe foi concedida por Decreto de 1° de Agosto de 1839 e datada de

25 de Maio de 1840. Titulo de Conselho datado de 13 de Fevereiro de

1856. Por Aviso de 23 de Maio do dito anno de 1861, foi permittido

consignar aqui a seguinte nota que por omissão o não foi em seu lugar

competente: entregou o commando interino da Academia de Marinha

a 29 de Dezembro de 1857, para gosar a licença que lhe foi concedida

por Aviso de 19 do dito mez de Dezembro. Por communicação do

Director Geral da Secretaria de Marinha de 17 de Agosto de 1861

constou ter lhe sido concedido o Titulo de'Fidalgo Cavalleiro da Casa

Imperial e a Commenda da Ordem de S. Bento de Aviz conforme

requererá, a vista dos Decretos de 13 de Maio de 1789 e 20 de Abril

de 1861.

Promovido a Vicc-Almirante Graduado por Decreto de 2 de De-

zembro de 1862. Em 26 de Outubro de 1863 commucou a Secretaria

o Aviso da mesma data dirigido a este Vice-Almirante, dando por

findo a commissão nomeada para destribuir a quantia votada para

indemnisação das presas feitas durante as guerras da Independencia e

do Rio da Prata, de que era eile Presidente, e na qual foi a dita

commissão louvada em nome de sua Magestade o Imperador pelo bom

desempenho das funeções de que fora incumbida, Falleceu no Rio de

Janeiro em 22 de Julho de 1864.

Celso Roméro

Director do Archivo da Marinha

Adauto de Oliveira Mello

Sargento naval

JOÃO FRANCISCO REGIS

Filho de Francisco José Rodrigues e de D. Delphina Dionysia

Rodrigues, natural de Lisboa, nasceu em 16 de Junho de 1800, segundo

a declaração que fez.

Voluntário. Obteve este posto por nomeação do Conselho do Al-

mirantado de 6 de Junho de 1818, havendo concluído o curso mathe-

matico da Real Academia de Lisboa, e tendo sido premiado nos dois

primeiros annos. Embarcou em a náo 
"Vasco 

da Gama" em 9 de

Junho de 1818; desembarcou em 16 de Novembro do mesmo anno.

Embarcou na escuna 
"Ninfa" 

em 12 de Dezembro de 1818. Passou

para a fragata 
" 

Successo" em 5 de Julho de 1819.
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Promovido a Segundo Tenente por Decreto de 5 de Novembro
de 1819. Desembarcou da fragata "Successo" em 23 de Dezembro
de 1819. Por nomeação de 14 de Janeiro de 1820, embarcou em a
náo " Rainha de Portugal". Passou para a náo " D. João 6."" em
6 de Outubro de 1820; para a fragata "União" em 2 de Abril de 1821;
para o brigue "Real Pedro" em 14 de Junho, para commandar a
escuna " Izabel Maria" em 16 de Julho, tudo do anno de 1821; e final-
mente, na mesma ordem suecessiva, para commandar a escuna
" Camões " ein 20 de Março de 1823; commando que deixou em 10 de
Abri! do mjsmo anno para servir de Ajudante de Ordens do Com-
mandante da Esquadra do Rio da Prata.

Promovido a Pr.ineiro Tenente por Decreto de 22 de Janeiro de
1824. Foi nomeado Commandante da escuna " Liberdade do Sul " em
1." de Outubro de 1825; desembarcou em 9 de Julho de 1827 para servir
em Montevidéo ás ordens do Chefe da Divisão, Pedro Antônio Nunes.

Promovido a Capitão Tenente por Decreto de 12 de Outubro de
1827. Continuou ás ordens do referido Chefe de Divisão até 27 de
Março de 1828, data em que embarcou na fragata "Príncipe Imperial".
Passou desta para a corveta " Liberal" em 14 de Junho de 1828; des-
embarcou em 1." de Outubro do mesmo anno. Embarcou em Mon-
tevidéu na fragata " Pyranga" em 17 de Fevereiro de 1829, e chegando
á esta Corte, apresentou-se em 14 de Março do mesmo anno. Por
nomeação de 18 dc Outubro de 1834 embarcou na corveta "Regene-
ração" estacionada na Bahia; desembarcou cm 8 de Maio de 1835.
Pela Resolução de Consulta do Conselho Supremo Militar, de 21 de
Julho de 1835, conta antigüidade desde 2 de Abri! de 1815, data de
sua matricula na Academia de' Marinha de Lisboa; o cure foi com-
municado por Aviso de 22 de Julho de 1835. Por nomeação de 16 de
Novembro de 1836 tomou o commando da corveta "Liberal"; des-
embarcou por mostra de desarmamnto m ei7 de Março de 1837.

Em 20 de Março de 1837 foi nomeado para commandar o brigue
"3 de Maio".

Promovido a Capitão dc Fragata por Decreto de 7 de Setembro
de 1837, contando antigüidade de 22 de Outubro de 1836. Tomou o
commando interino da Divisão Naval cm Operações na província da
Bahia, por ordem do respectivo Presidente, em 14 de Fevereiro de 1838;
deixou o dito commando em 8 dc Março do mesmo anno. Por ordem
do Presidente do Maranhão, de 8 de Maio de 1839 tomou o commando
das Forças Navaes estacionadas naquella Província.

Foi exonerado deste e do commando do brigue "3 de Maio", dm
18 de Setembro de 1839, em virtude do Aviso de 7 de Agosto do mesmo
anno. Embarcou no vapor "Maranhense" em 27 de Setembro de 1839,
e apresentou-se nesta Corte, em 24 de Outubro do mesmo anno. Foi
nomeado para commandar as Forças Navaes estacionadas no Rio da
Prata por Aviso de 29 de Novembro de 1839; fomou o commando das
Forças e o da corveta " Bertioga " em 23 de Dezembro do mesmo anno;
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e foi exonerado por Aviso de 4 de Junlio de 1840, entregando o dito
commando em 23 de Juiho do mesmo anno, data em que partiu para
esta Corte na corveta " Bertioga". Foi novamente nomeado comman-
dante da Divisão Naval no Rio da Prata por Aviso de 14 de Setembro
de 1840; entregou o commando em 11 de Janeiro de 1842, havendo
sido exonerado por Aviso de 18 de Dezembro de 1841. Tendo re-
gressado a Corte na mencionada corveta " Bertioga", partiu na mesma
em 5 de Fevereiro de 1842 para commandar as Forças Navaes em
Santos, segundo determinou o Aviso de 4 do mesmo mez e anno. En-
tregou este commando em 6 de Março de 1842, e apresentou-se a
20 dc passagem no vapor " Especuladora ". Segundo consta do Aviso
de 1° de Abril del842, foi nomeado Encarrgaedo de Negócios do
Império junto ao Governo da Republica do Uruguay.

Promovido a Capitão dc Mar c Guerra por Decreto de 23 de

Julho dc 1842. Por Decreto de 20 de Maio de 1843, foi exonerado
do cargo de Encarregado de Negócios no Uruguay. Deichando de
exercer o citado emprego no dia 20 dí Julho de 1843; apresentou-se
em 7 dc Setembro de 1843, vindo de passagem na corveta "7 de Abril".
Por nomeação de 20 de Outubro de 1844, tomou o commando da cor-
veta "7 de Abril", afim de acompanhar Suas Altezas Imperiaes,
O Conde dc Aquila e Sua Esposa", que se dirigiam a Europa na
fragata franceza "Reine Blanche". Sahiu deste porto em o dia
24 do mesmo mez, e recolheu-se a elle em o dia 4 de Novembro de
1844, em observância da ordem que por signal lhe transmittira Sua
Alteza em quarto dia dc viagem. Foi nomeado Commandante, daEs-
tação do Norte por Aviso dc 13 de Novembro de 1844. Desembarcou
da corveta " 7 de Ahril", em 16 de Novembro de 1844. Seguiu para
seu destino no vapor " Thetis " em 24 de Novembro de 1844. Por Aviso
de 7 de Março de 1845 se lhe mandou advertir, de que não deve ser
repetido o procedimento de trocas de commandos, a que annuio, pois
que tal autorisação não lhe foi dada.

Promovido a Chefe dc Divisão Graduado por Decreto de 14 de
Março de 1847. Em execução de ordem verbal do Excellentissimo
Senhor Ministro da Marinha se lhe fez sentir, por ordem deste Quartel
General de 21 de Outubro de 1847, que deveria ter promptamente exe-
cutado as ordens, que lhe foram expedidas a respeito da licença con-
cedida ao Segundo Tenente Commandante do patacho 

" Maranhão".
Por Aviso de 1 de Março de 1848 se ihe concedeu permissão de vir a
Corte, percebendo os competentes vencimentos e vantagens. Entregou
o commando ao Official mais graduado da Estação em 16 de Abril
de 1848. Apresentou-se no dia 13 de Maio de 1848; e por Aviso da
mesma data foi exonerado do commando da Divisão Naval do Norte,
como pedira. Foi nomeado para fazer parte da commissão encarregada
do exame dos depósitos de madeiras da Intendencia de Marinha da
Corte por Aviso de 6 de Julho de 1848. Foi nomeado Intendente da
Marinha da Corte por Decreto de 3 de Outubro de- 1848.
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Promovido a Chefe de Divisão por Decreto de 14 de Março de
1849. Falleceu em o dia 4 de Maio de 1850.

Celso Roméro Adauto dc Oliveira Mello
Director do Archivo da Marinha Sargento naval

PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA
Filho de Pedro Ferreira de Oliveira o de D. Hermelinda Maria

do Amor Divino; natural do Rio de Janeiro, nasceu em 19 de Fevereiro
de 1801, em vista de sua certidão de cidade.

Guarda-Marinha: havendo completado os estudos na Academia
de Marinha, foi nomeado para este posto, como extranurrverario na pri-
meira brigada, por Aviso de 1.° de Março de 1821. Por nomeação
de 10 de Março de 1821 embarcou na corveta " Voador" e seguiu
viagem para Lisboa. Ali, logo que constou a declaração da indepen-
dência do Brasil, pediu sua demissão, c obtendo-a em 30 de Janeiro
de 1823, voltou ao Rio de aneiro, e apresentou-se ao commandante da
companhia dos Guardas-Marinha, em 29 de Abril de 1823.

Promovido a Segundo Tenente por Decreto de 21 de Maio de 1823;
posto que lhe compeJia na forma dos Estatutos da Academia de Ma-
rinha, si pelo plausível motivo acima mencionado não tivesse pedido
sua admissão. Por nomeação de 8 de Julho de 1823, embarcou em o
brigue " Cacique ".

Promovido a Primeiro Tenente por immediata Resolução da Con-
sulta do Conselho Supremo Militar de 28 de Julho de 1824. Passou
suecessivamente: do "Caciqua" para a fragata " Pyranga" em 15 de
Agosto de 1824, para commandar o brigue "Independência" ou Morte"
em 19 de Setembro do mesmo anno; para Official da fragata " Thetis "

em 7 de Dezembro de 1825, tomando o commandante interino da mesma
fragata em 16 de Junho de 1826 até 30 do mesmo mez, em que con-
tinuou a servir como subalterno; para a fragata "Nitheroy" em 14 de
Novembro de 1826; para a fragata " Paraguassú" em 29 de Maio de
1827; para commandar o brigue " Alcydes" em 30 de Maio, e para
commandar o brigue "Pampeiro" em 7 de Junho, tudo anno de 1827.

Promovido a Capitão Tenente por Decreto de 12 de Outubro de
1827. Naufragou com o brigue "Pampeiro" em o dia 6 de Outubro
de 1828. Em conseqüência do que foi preso no seu Quartel para res-
ponder a Conselho de Guerra. O que se verificou em 3 de Dezembro
de 1828, obtendo ordem de soltura por Sentença do Conselho Supremo
Militar de 29 de Janeiro de 1829; considerando-se como de correcção
o tempo que soffreu de prisão. Por Aviso de 7 de Abril de 1829 foi
nomeado commandante da charrúa " Thetis"; desembarcou em 10 de
Fevereiro de 1830. Por Aviso de 26 de Agosto de 1830, entrou em
Conselho d;i Guerra, sendo aceusado de haver embarcado por sua conta,
e sem licença do Governo, na charrúa "Thetis" cal e tijolo, sem dar
entrada e pagar direitos; foi absolvido por Sentença do Conselho Su-
premo Militar de 6 de Dezembro de 1830. Nomeado commandante
da fragata "Pyranga" por Aviso de 30 de Dezembro de 1830; des-
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embarcou por desarmamento na Bahia em 3 de Março de 1831. Neste
mesmo dia tomcu o commando da corveta "Defensora". Foi
nomeado por Aviso de 5 de Novembro de 1831 para exercer interina-
mente o logar de Intendente da Marinha na Bahia, o que não teve
effeito. Desembarcou per doente da corveta "Defensc.a" em 13 de
Janeiro de 1832. Transportado na charrúa "Carioca", apresentou-se
cm 28 de Janeiro de 1832. Por Aviso de 24 de Outubro de 1832 foi
nomeado commandante do brigue "Pirajá": passou para commandar
a fragata "Campista" cm 1." de Outubro de 1833. Por Aviso da 11 de
Agosto de 1834, foi advertido porque na qualidade de commandante da
fragata " Campista" deixou de cumprir o determinado no Art. 19 do
Titulo primeiro do Alvará dc 7 de Janeiro de 1897.

Por Aviso d; 10 de Janeiro de 1835 se lhe mandou fazer constar
que a Regência em nome do Imperador, á vista das razões que ex-
pendeu, reconhece sua probidade c zelo, e continua a conceitual-o como
até aqui. Passou da fragata " Campista" para commandar a fragata
"Príncipe Imperial" em 24 de Janeiro de 1835. Por Aviso de 7 de
Março de 1835 foi elogiado pelo estado de asseio e disciplina da ira-
gata do seu commando. Por Decrete de 5 de Juiho de 1835 foi
nomeado Intendente da Marinha da Provincia da Bahia. Desembarcou
da fragata "Príncipe Imperial" cm 7 de Julho de 1835.

Promovido a Capitão de Fragata por Decreto de 7 de Setembro
de 1837, contando antigüidade de 22 de Outubro de 1836. Por Aviso
de 11 de Agosto de 1840 foi communicadc a sua exoneração do logar
de Intendente da Marinha da Bahia pelo Decreto de 5 do mesmo mez
e anno. Por Aviso de 22 de Agosto de 1840 cbteve 6 mezes de licença
para tratar de seus interesses na Bahia.

Fez entrega do logar de Intendente daquella Provincia em 1." de
Setembro de 1840, principiando então a gosar da licença. Tomou
assento na Ass;mbléa Legislativa da mesma Provincia em 2 de Março
de 1841. Cessando este exercício, embarcou na fragata " Príncipe Im-
perial ", e apresentou-se neste Quartel General em 29 de Abril de 1841.
Por Aviso de 3 de Fevereiro de 1842, foi nomeado para examinar a
Barra da' Guaratyba, commissão que ficou sem effeito, sendo delia
exonerado por Aviso dc 22 do mesmo mez e anno, e nomeado com-
mandante Superior do Corpo de Imperiaes Marinheiros e da fragata
" Paraguassú" onde existe aquartelado o mesmo Corpo. Exonerado
daquelle commando por Aviso dc 13 de Dezembro de 1842, con-
tinuando no da fragata " Paraguassú". Por Aviso dc 24 de Junho
de 1842 se determinou que logo que for ordenado se faça a vela na
"Paraguassú" para Lisboa levando presos de Estado. Em consequen-
cia do que foi. baldeado para a fragata "Príncipe Imperial" o Corpo
de Imperiaes Marinheiros e os Menores. Sahiu no dia 2 de Juiho
de 1842.

Promovido a Capitão dc Mar e Guerra por Decreto de 23 de
Julho de 1842. Regressou da Europa na "Paraguassú" em 28 de
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Dezembro de 1842. Passou para commandar a corveta "2 
de Julho",

que fez parte da Divisão destinada a ir a Nápoles para conduzir Sua
Majestade a Imperatriz, por Aviso de 14 de Fevereiro de 1843. Por
Aviso de 5 de Setembro de 1843, se ccmmunicou que fora nomeado

pelo Rei das Duas Sicilias — Cavalleiro da Ordem de S. Fernando.

Passou, por nomeação de 21 de Setembro de 1843, e por baldeação
da 

"2 
de Julhc 

" 
para a corveta 

" 
Bertioga 

"; 
desembarcou em 22 de

Outubro do mesmo anno. Tomou novamente o commando da corveta"2 
de Julho" por Aviso de 25 de Novembro de 1843. Foi nomeado

para commandar a Estação Naval do Sul por Aviso de V de Fevereiro
de 1844. Por Aviso de 25 de Março de 1844, foi elogiado pelo es-
tado de ordem, disciplina e asseio, em que encontrou Sua Excelltncia

Senhor Ministro da Marinha a corveta de seu commando, visitando-a
inesperadamente. Passou por baldaçcão da 

"2 
de Julho" para a corveta

"Carioca" 
em 6 de Julho de 1844. Nomeado Membro da Commissão

encarregada do exame do armamento da Repartição de Marinha por
Aviso de 10 de Julho de 1844. Passou por baldeação da corveta
"Carioca" 

para a corveta 
"7 

de Abril", por Aviso de 10 de Setembro
de 1844; e desta para a fragata 

"Constituição" 
em meio armamento

em 19 de Outubro do mesmo anno. Nomeado para commandar a
Divisão Naval do Rio da Prata, por Aviso de 17 de Janeiro de 1845.
Passou com guia da 

" 
Constituição" para a 

"2 
de Julho", em 1.° de

evereiro de 184o, e nesta, partiu para Montevideo em 5 de Pevereiro

do mesmo anno. Veiu a Corte com licença na corveta 
"2 

d; Julho",
e regressou no mesmo navio 40 dias depois. Por Aviso de 9 de De-
zembro de 1846, mandou-se-lhe prestar a quantia de 600$000 como gra-
tificação por uma vez somente.

Promovido a Chefe de Divisão Graduado por Decreto de 4 de
Março de 1847. Por Àviso de 12 de Novembro de 1847 mandou-se-lhe
abonar a gratificação mensal de 100$000 durante sua commissão de com-
mandante das Forças Navaes do Império no Rio da Prata.

Promovido a Chefe de Divisão por Decreto de 14 de Março de
1849. Por Aviso de 31 de Outubro de 1849 se lhe concedeu licença

para vir a Corte, onde chcgou no brigue escuna 
"Olinda" 

cm 18 de
Dezembro do mesmo anno; voltou para o Rio da Prata no brigue
" 

Capibarybe", sahindo deste porto em o dia 15 de Janeiro de 1850.
Por Aviso de 25 de Setembro da 1850 communicou-se que tendo sido
nomeado Presidente da Província do Rio Grande do Sul por Carta
Imperial de 23 do mesmo mez,- se expedira ordem ao referido Chefe

para entregar interinamente o commando das Forças do Rio da Prata,

ao official mais graduado que ali se achar servindo, o que sc effe-
ctuou em 26 de Outubro seguinte. Por Decreto de 2 de Dezembro

do dito anno foi nomeado Commendador da Ordem de S. Bento de
Aviz. Por Carta Imperial de 15 de Junho de 1851 foi dispensado da
Presidencia da referida Província. Apresentou-se no Quartel General
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da Marinha a 15 de Julho seguinte. Por Decreto de 16 do mesmo mez

foi nomeado para o logar de Capitão do Corpo da Corte e Provincia

do Rio de Janeiro. Por Aviso de 7 de Agosto de 1851 se communicou

haver se apresentado para continuar como membro da Commissão en-

carregada do exame de armamento da Repartição da Marinha. Por

Aviso de 29 de Janeiro de 1852, foi communicado haver sido nomeado

por Aviso do Ministério da Fazenda do dia antecedente membro de

uma commissão especial encarregada do exame de varias questões sobre

o alinhamente do novo cáes da Alfandega desta Cidade, e do systema

de sua construcção. Por Dcereto de 6 de Setembro foi exonerado

do logar de Capitão do Porto, fez entrega no dia 16 e apresentou-se

nesse mesmo dia prompto para o serviço ordenado.

Por Aviso de 3 de Setembro dito foi mandado advertir por ter

feito publico no jornal do Commercio um officio que dirigiu á Se-

cretaria do Estado dos Negocios da Marinha. Por Aviso de 11 de

Maio de 1854 communicou-se que foi nomeado a 8 do referido mez

membro da Commissão encarregada do exame das derrotas dos navios

da Armada, e incumbido especialmente de colher as observações in-

dicadas nas Cartas de Mr. Maury, Director do Observatório de Was-

hington, percebendo por tal motivo a gratificação mensal de 100$00ü.

Por Aviso de 14 de Outubro do dito anno foi nomeado commandante

em Chefe da Divisão Naval do Rio da Prata. Por outro Aviso do

mesmo mez foi exonerado do exercício de membro da Commissão en-

carregada do exame das derrotas.

Foi promovido a Chefe de Esquadra por Decreto de 2* de De-

zembro de 1854 . Por Aviso de 4 de Junho de 1855, foi exonerado do

commando da Divisão Naval do Rio da Prata, e mandado recolher im-

mediatamente a esta Corte, para dar conta do seu procedimento como

Plenipotenciario, no ajusto das questões pendentes entre o Império e

a Republica do Paraguay. Apresentoij-se neste Quartel General a

23 de Julho seguinte. Por Aviso de 13 de Abril de 1857 communicou-se

que por Decreto de 11 do mesmo mez foi nomeado Vogai do Con-

selho Supremo Militar. Por outro Aviso de 23 de Dezembro de 1858

constou que por Decreto de 18 do dito mez foi nomeado Conselheiro de

Guerra. Por Aviso de 18 de Abril de 1859 communicou-se que por

Decreto de 16 do referido mez foi nomeado Dircctor da Escola de

Marinha. Falleceu em 11 de Março de 1860.

FRANCISCO DE ASSIS CABRAL E TEIVE

Filho de José Cabral de Mello e de D. Luiza Marianna do Couto

e Castro, natural da Ilha Terceira, nasceu
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Cadete: por Graça Especial sentou praça neste posto na Companhia

de Artilharia da Ilha Terceira em 8 de Maio de 1792, dispensando-se-lhe

a menoridade. Em 21 de Maio de 1797, obteve 6 mezes de licença para

passar á Lisboa. Em virtude da Portaria do Conselho do Almirantado

de 24 de Abril de 1798 foi matriculado Aspirante a Guarda Marinha na
'lerceira 

Brigada da respectiva Companhia.

Promovido a Guarda Marinha da mesma Brigada por nomeação de

6 de Agosto de 1799. Embarcou na fragata 
" 

Phenix 
" 

em 4 de Agosto

de 1799; desembarcou cm 17 de Dezembro do mesmo anno. Nomeado

Sub-Brigadeiro da Primeira Brigada por Portaria de 25 de Agosto de

1801. Promovido a Brigadeiro da Segunda Brigada por Portaria de

4 de Junho de 1802. Embarcou na mesma data cm a náo 
" 

Princeza da

Beira"; desembarcou em 28 de Março de 1803. Embarcou em a nao
"Rainha 

de Portugal" em 13 de Julho de 1803. Concluiu os estudos

acadêmicos em 11 de Agosto de 1903. Desembarcou da náo 
" 

Rair.ha

de Portugal", em 16 de Dezembro de 1803. Embarcou cm a náo
"Vasco 

da Gama" cm 11 de Maio de 1804. Promovido a Segundo

Tenente por Decreto de 14 de Agosto de 1905. Embarcou na fragata
"Princeza 

do Brasil em 22 de Outubro de 1906. Naufragou na índia

em 27 de Maio de 1807.

Promovido a Primeiro Tenente por Decreto de 13 de Maio de 1808.

Apresentou-se, nesta Corte, vindo de Goa de passagem no navio 
" 

Ro-

busto", em 14 de Setembro de 1809. Por nomeação de 5 de Dezembro

de 1809, embarcou na charrúa 
"Activa". 

Passou desta para o bi'gu?

Balão em 13 de Setembro de 1811; desembarcou por desarmamento

em 21 de Janeiro de 1813. Foi nomeado em 16 de Janeiro de 1813 para
embarcar na corveta 

"Voador"; 
desembarcou em 15 de Junho do mesmo

anno. Nomeado em 20 de Julho'de 1814, embarcou na charrúa 
"S.

João Magnanimo"; desembarcou em Lisboa em 10 de Julho de 1815;

embarcou alli no brigue 
"Merctirio" 

em 2 de Agosto de 1915; passou

para commandar o transporte 
"S. 

Thiago Maior" em 16 de Dezembro

de 1815, do qual desembarcou nesta Corte em 30 de Abril de 1816.

Tornou a commandar o dito transporte por nomeação dc 11 de Maio de

1816. Passou como subalterno para a corveta 
"Voador", 

em 13 de

Agosto dc 1816, desta para a corveta 
"Calypso" 

em 28 de Abril de 1817.

Promovido a Capitão Tenente por Decreto de 12 de Outubro de

1817. Passou da corveta 
"Calypso" 

para a 
"Orestes" 

em 18 de Fe-

vereiro de 1818. Foi nomeado commandante da escuna 
"6 

de Fevereiro"

cm 4 de Dezembro de 1818; passou para commandar o brigue 
"Real

Pedro cm 20 de Abril de 1821, do qual desembarcou por desarmamento

em 20 de Março de 1822. Foi nomeado para commandar a escuna
"Maria 

Thereza 
" 

cm 6 dc Agosto de 1822. Deixou de exercitar este

commando em 30 de Janeiro dc 1823, porque na noite desse dia le-

vantou-se a guarnição, prendeu-o c conduziu a escuna ao porto dc Mon-



— 345 —

tevidéo, occupado então por forças portuguezas. Sendo solto em 22 de

Novembro de 1823, e restituida a escuna, em virtude de convenção,

tomou novamente o commando delia, por ordem do commandante da

esquadra do Rio da Prata, em 8 de Março de 1824; desembarcou em 2

de Dezembro do mesmo anno. Em virtude do Aviso de 5 de Junho de

1824, repondeu a Conselho de Guerra pelo levantamento mencionado

a bordo da escuna de seu commando; foi absolvido por Sentença do

Conselho Supremo Militar de 9 de Novembro de 182S. Foi nomeadu

commandante do brigue 
" 

Leguria" no Rio da Prata, em 19 de Março

de 1825, no Rio da Prata.

Promovido a Capitão de Fragata por Decreto de 10 de Março de

1825, com antigüidade de 12 de Outubro de 1823. Passou da escuna
"Rio 

da Prata" para a charrúa 
"Jurujuba" 

em 17 de Agosto de 1825;

desembarcou em 11 de Novembro do mesmo anno. Obteve 3 mezes de

licença com vencimento de soldo para ir a Montevidéo por Aviso de 4

de Fevereiro de 18.26; apresentou-se nesta Corte em 25 de Julho do

mesmo anno. Por Aviso de 19 de Dezembro de 1826 foi nomeado

commandante da náo 
"Vasco 

da Gama" destinada a servir de Deposito;

desembarcou em 27 de Janeiro de 1827. Por nomeação de 31 de Ja-

neiro de 1827, embarcou na corveta 
" 

Carioca". Passou, successi-

vãmente, para a fragata 
" 

Paula" em 19 de Abril de 1827; para a

fragata " 
Pyranga 

" 
em 14 de Maio do mesmo anno, afim de servir de

Major da Esquadra do Rio da Prata e. para a charrúa 
"Jurujuba" 

em

14 de Março de 1828, na qual charrúa, transportou-se desta Corte, e

desembarcou em 9 de Junho de 1828. Por nomeação de 7 de Novembro

de 1828, embarcou na fragata 
"Principe"; 

desembarcou em 17 de

Agosto de 1829.

Promovido a Capitão de Mar e Guerra por Decreto de 18 de Ou-

tubro de 1829. Foi nomeado Intendente da Marinha da Província do

Maranhão por Decreto de Io de Setembro de 1829; dispensado do mesmo

logar por Decreto de 5 de Julho de 1831. Exerceu porém este emprego

até 3 de Janeiro de 1832. Apresentou-se em 27 de Janeiro de 1833,

vindo na corveta 
"Regeneração", onde hayia embarcado em 11 de'No-

vembro de 1832. Foi interinamente encarregado do Expediente do

Quartel General da Marinha por Aviso de 2 de Agosto de 1836; e dis-

pensado por Aviso de 8 de Agosto de 1837. Foi nomeado Inspector do

Arsenal de Marinha de Pernambuco por Decreto de 8 de Agosto de

1837, e removido para o Maranhão cm emprego idêntico por Decreto

de 5 de Novembro de 1838. Ficou pertencendo a Terceira Classe da

Armada pelo Decreto de 20 de Julho de 1842. Foi exonerado do logar

de Inspector do Arsenal de Marinha do Maranhão por Decreto de 5 de

Outubro de 1842. Por Aviso de 3 de Abril de 1845 foi encarregado

da direcção dos Pharóes e Soccorros Nayaes na Província do Maranhão.

Passou a Primeira Classe do Quadro da Armada em cumprimento do



-340-a

Decreto de 21 de Agosto de 1845. Nomeado Capitão do Porto da Pro-
vincia de Maranhão por Decreto de 28 de Julho de 1846.

Promovido a Chefe de Divisão Graduado por Decreto de 14 de
Março de 1847. Por Decreto de 19 de Junho de 1850 foi demettido
do logar de Capitão do Porto da Provincia do Maranhão. Pela Re-
Solução de 30 de Outubro de 1850 foi reformado no posto de Chefe de
Esquadra. Por Aviso de 31 de Janeiro de 1851 se lhe concedeu licença
para residir na Provincia do Maranhão. Apresentou-se neste Quartel
General em 27 de Fevereiro de 1855. Falleceu no Rio de Janeiro em
Io de Março de 1856.

Archivo da Marinha, em 8 de Setembro de 1927.

Celso Roméro
Director do Archivo da Marinha-

Adauto de Oliveira Mello
Sargento naval

FELIX JOAQUIM DOS SANTOS CASSAO

Filho do Chefe de Esquadra Joaquim José dos Santos Cassão e de
D. Felicia Joaquina Honorio dos Santos e Silva, natural de Lisboa,
nasceu em 18 de Maio de 1789, segundo a declaração que fez por escripto.

Guarda Marinha: assentou praça com este posto na respectiva
Companhia, Primeira Brigada, em virtude da Portaria do Conselho do
Almirantado, de 14 de Outubro de 1800. Embarcou na fragata " Prin-
ceza da Beira " em 21 de Julho de 1801; desembarcou em 30 de Outubro
do mesmo anno. Completou os estudos acadêmicos, recebeu Carta em
14 de Agosto de 1804, embarcou no brigue "Voador"; desembarcou
em 28 de Março de 1805.

Promovido a Segundo Tenente por Decreto de 15 de Agosto de
1805. Embarcou em a náo 'Conde D. Henrique" em 15 de Agosto
de 1806, e depois em a náo " Rainha de Portugal", que. seguiu a Gi-
braltar, onde foi nomeado segundo Ajudante do Major da Esquadra que
ali cruzava. Foi nomeado para tomar o commando da barca. " n° 2"
pertencente a Esquadrilha do Guadiana por ordem do Barão d'Arruda de
26 de Junho de 1812. Por nomeação de 7 de Setembro de 1813, tomou
o commando de um cahique que fazia parte da esquadrilha, que cruzava
nas costas do Algarve. Embarcou no brigue " Lebre" por nomeação
dc 15 de Abril de 1815.

Promovido a Primeiro Tenente por Decreto de 13 de Maio de 1815.
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Desembarcou do brigue 
"Lebre" 

em 21 de Maio de 1816. Por

Aviso de 13 de Setembro de 1816, foi mandado considerar como perten-

cente ao Departamento de Marinha desta Corte, abonando-se-lhe os

vencimentos de embarcado desde que desembarcou do brigue 
'Lebre".

Embarcou na corveta 
"Benjamim" 

por nomeação de 10 de Fevereiro

de 1817; passou para a fragata 
"Thetis" 

em 25 de Agosto de 1817;

desembarcou em 6 de Setembro do mesmo anno.

Promovido a Capitão Tenente por Decreto de 12 de Outubro de

1817. Embarcou na fragata 
"Thetis" 

em 3 de Fevereiro de 1825:

seguiu viagem ao Rio da Prata, onde foi nomeado Secretario da Esqua-

dra do commando do Vice-Almirante Rodrigo José Ferreira Lobo por

Aviso de 18 de Maio de 1825.

Promovido a Capitão de Fragata por Decreto de 31 de Janeiro de

1826. Apresentou-se vindo de Montevidéo na charrjia 
"Jurujuba",

em 26 de Agosto de 1826.

Promovido a Capitão de Mar e Guerra por Decreto de 7 de Setem-

bro de 1837, contando antigüidade de22 de Outubro de 1836. Foi nomea-

do para exercer interinamente o logar de Director da Cordoaria em 27

de Setembro de 1838; deste logar se lhe conferiu a effectividade por

Aviso de 3 de Janeiro de 1839. Por Decreto de 10 de Novembro de

1841, foi-lhe concedida a Tença annual de 200$000. Por Decreto de

20 de Julho de 1842, ficou pertenendo a Terceira Classe da Armada:

passou á Primeira Classe por Decreto de 21 de Agosto de 1845.

Promovido a Chefe de Divisão Graduado por Decreto de 14 de

Março de 1847. São as condecorações que ha recebido as seguintes:

Habito da Ordem de S. Bento de Aviz por Decreto de 16 de De-

zembro de 1820; Cruz de Condecoração pelas Campanhas da Península,

que lhe foi concedida pela Real determinação baixada em Aviso de 8 de

Junho de 1821. Pela Resolução de 31 de Dezembro de 1850, tomada

sobre Consulta do Conselho Supremo Militar de 8 de Ju'ho do mesmo

anno, foi Reformado no Posto de Chefe de Esquadra.

Falleceu no Rio de Janeiro, em 5 de Janeiro de 1857.

Archivo da Marinha em 9 de Setembro de 1927.

Celso Roméro

Director do Archivo da Marinha-

Adauto de Oliveira Mello

Sargento naval



BARTHOLOMEU HAYDEN

Filho de João Hayden c D.. Jane Hayden, natural de Tipperery,

na Irlanda; hasceu em 22 de Fevereiro de 1792, conforme delatou no

Quarieel General da Marinha.

Capitão Tenente. Foi nomeado para este posto pelo Primeiro Al-

mirante Lord Cockrane em 3 de Julho de 1823, e ao mesmo tempo Com-

mandante do higue 
" 

Coronel Aílen depois denominado 
" 
Bahiaem

que na qualidade de Mestre transportara officiaes e marinheiros para
o serviço da Esquadra Brasileira. Por Decreto de 6 de Dezembro de

1923 foi confirmado neste posto, contando antigüidade de. 10 de Outubro

do mesmo anno. Em Aviso de 7 de Agosto de 1824, determinou-se

que respondesse em Conselho de Guerra pelo acontecimento havido na

Província da Bahia com o brigue 
" 

Barata"; pelo que desembarcou do

brigue 
"Bahia" 

em 9 de Agosto de 1824. Foi condemnado a dois

mezes de prisão em uma fortaleza, e a não commandar durante 6 mezes,

por Sentença do Conselho Supremo Militar e de Justiça de 9 de Se-

tembro de 1824, mandado cumprir no dia; 13 de Setembro do anno citado.

Porém foi perdoado por Decreto de 14 de Setembro de 1824. Por no-

meação de 16 de Setembro de 1824, tomou o coinmando do brigue
"Pirajá".

Promovido a Capitão de Fragata por Decre.o de 8 de Maio de 1826,

com antigüidade de 31 de Janeiro do mesmo anno. Passou do brigue
"Pirajá'', 

para commandar a corveta 
"Liberal" 

em 14 de Maio de

1826; e desta successivamente, na qualidade de official, para a fragata
" 

Pyranga em 24 de Abril de 1827, e para a fragata 
"Imperatriz"

em 27 de Fevereiro de 1828. Aprescatctl-sc, vindo de Montevidéo, em

4 de Abril de 1828. Foi nomeado commandante da corveta 
"Animo

Grande , e da Divisão da Costa de Leste por Aviso de 19 de Maio de

1828. Recolheu-se deita commissão e desembarcou em 18 de Abril de

1829. Por Aviso de 13 de Julho de 1835 foi nomeado para commandar

a fragata 
"Imperatriz" 

no Norte. Partiu para Pernambuco no pa-

quete 
" 

Leopoldina". Chegando alli foi por nomeação do Presidente,

commandar a expedição que seguiu ao Pará cm 3 de Outubro de 1835;

e por ordem do commandante das forças estacionadas na mesma Pro-

vincia tomou o commando da fragata 
" 

Campista" em 16 de Dezembro

de 1835, ficando por conseguinte sem effeito o embarque para a fragata
"Imperatriz". 

Desembarcou nesta Corte da fragata 
"Campista" 

por
mostra de desarmamento em 21 de Outubro de 1836.

Promovido a Capitão de Mar e Guerra por Decreto de 18 de Fe-

vereiro de 1837, contando antigüidade de 22 de Outubro de 1836. Por

Aviso de 20 de Agosto de 1839 se lhe concedeu1 licença para commandar

a barca de vapor 
" 

Maranhense 
" 

pertencente a Companhia dos paquetes
de vapor, devendo apresentar-se logo que for chamado; apresentou-se

ein o dia 4 de Junho de 1840. Por nomeação em Aviso de 17 de Agosto
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de 1840 tomou o commando do Corpo de Imperiaes Marinheiros e da

fragata " 
Campista"; desembarcou e foi exonerado do oommando do

dito Corpo por Aviso de Io de Abril de 1841. Na organisação do

Quadro do Corpo da Armada foi reformado no mesmo pcsto com o res-

pecíivo soldo, por Decreto de 20 de Julho de 1842. Por Aviso de 23

de Março de 1843, se lhe concedeu licença com o respectivo soldo para

empregar-se dentro ou fóra do Império, como lhe fôr mais conveniente

á bem de seus interesses. Passou para a Primeira Classe do Quadro

da Armada em virtude do Decreto de 21 de Agosto de 1845.

Promovido a Chefe de Divisão Graduado por Decreto de 14 de

Março de 1847. Por Aviso de 17 de Fevereiro de 1849 obteve 6 mezes

de licença com o respectivo soldo para ir a Europa, começando a

contal-a do dia em que partir para seu destino, segundo determinou o

Aviso de 19 de Abril do mesmo anno. Apresentou-se da licença em

tempo competente. Pelo Aviso de 7 de Janeiro de 1851 foi nomeado

Membro da Commissão de Armamento da Repartição da Marinha. Em

16 de Abril do mesmo anno apresentou Carta de Official da Imperial

Ordem do Cruzeiro passada a 21 de Abril de 1826. Por Aviso de 21

de Janeiro de 1852, foi exonerado da Commissão de Armamento da Re-

partição da Marinha. Apresentou certidões legaes do seguinte: de ca-

samento com D. Anna Alexandrina da Fonseca Costa, depois D. Anna

Alexandrina da Fonseca Hayden cm 2 de Junho de 1829, e de baptismo

de seus filhos, João, nascido a 3 de Maio de 1830, Bartholomeu, nascido

em 15 de Outubro de 1833, Ricardo, nascido em 4 de Setembro de 1837;

Thcmaz, nascido em 26 de Janeiro de 1841, e Joanna-, nascida em 6 de

Agosto de 1843. Por Aviso de 26 de Novembro de 1856, concedeu-se-lhe

licença de 6 mezes com o respectivo soldo, afim de tratar de sua saúde

dentro do Império. Por Aviso de 30 de 1857, concedeu-sc-lhe licença

por um anno, com o respectivo soldo, para ir á Europa tratar de sua

saúde; seguiu para a Europa a 17 de Julho do dito anno. Falleccu em

17 de Setembro de 1857.

Archivo da Marinha, em 12 de Setembro de 1927.

Cf.lso Roméro

Director do Archivo da Marinha

Adanto de Oliveira Mello

Sargento naval

GUILHERME EYRE

Segundo Tenente em Commissão. Neste posto embarcou na fragata
"• 

União" depois denominada 
" 

Pyranga 
", 

por Aviso da Secretaria de

Marinha, de 12 de Novembro de 1822.
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Promovido a Primeiro Tenente por Decreto de 15 de Janeiro de
1823. Passou successivamente da fragata 

"União" 
para a náo 

"Pedro

I em 29 de Abril de 1823; para commandar a presa 
" 

Pombinha 
" 

em
20 de Setembro do mesmo anno e para commandar a escuna 

" 
Pará"

por Aviso de 14 de Junho de 1824.

Promovido a Capitão Tenente por Decreto de 9 de Agosto de 1824.
Dcixcu o commando da escoria 

44 
Pará, na Gahia e se rccolheu preso no

forte do mar, sendo no outro dia transferido para a fragata "Nicthcroy

onde se conservou preso até 8 de Abril do mesmo anno, data em que se
lhe passou guia para esta Corte; sendo a data do seu desembarque da
tíscuna 

" 
Pará" 22 de Fevereiro de 1825, e entrando logo em Conselho

de Guerra foi absolvido por falta de provas, por Sentença do Conselho
Supremo Militar e de Justiça de 31 de Agosto de 1825. Por nomeação
de 16 de Setembro de 1825, embarcou na fragata 

" 
Thetis"; passou para

commandar o brigue 
" 

Independencia ou Morte", em 12 de Novembro
do mesmo anno. Sendo commandante da corveta 

" 
Itaparica" foi pri-

sioneiro na Patagônia em 7 de Março de 1827. Apresentou-se em Mon-
tevidéo, depois de se haver evadido do inimigo, em 29 de Agosto de
1827. Nomeado commandante da segunda expedição para a Patagônia,
commandando a corveta Maceió , foi nella feito prisioneiro em Ou-
tubro de 1827.

Promovido a Capitão de Fragata por Decreto de 12 de Outubro de
1827. Sendo trocado por outro prisioneiro, sahiu de Buenos Aires em
14 de Junho de 1828, e qua*ro dias depois apresentou-se em Montevidéo.
Tomou o commando da fragata "Nictheroy", 

no Rio da Prata, por
ordem do Almirante Commandante da Esquadra de 22 de Junho de
1828; na mesma qualidade de commandante passou para a corveta 

" 
Li-

beral 
" 

em 4 de Setembro do mesmo anno. Passou desta para a fragata
I yranga em 30 de Setembro de 1828, e transportado a esta Corte

desembarcou em 27 de Outubro de 1828. Por nomeação de 16 de No-
vembro de 1829, embarcou na fragata " 

Izabcl 
"; 

desembarcou em 3 de

Julho de 1830. Tomou o commando da corveta 
"Amélia" 

por no-
meação de 3 de Março de 1831, desembarcou em 21 de Abril de 1831,
sendo preso para responder a Conselho de Guerra pelo não cumprimento

da commissão que lhe fôra ordenada. Foi condemnado por Sentença do
Conselho Supremo Militar e de Juitiça a pena de não commandar por
espaço de um anno, e cm outro tempo não entrar em promoção. Obteve
licença de 18 mezes, na conformidade da Lei, para ir a Inglaterra por
Aviso de 5 de Maio de 1832; apresentou-se em 25 de Novembro de 1833.
Por nomeação de 3 de Abrif de' 1835 tomou o commando da corveta

Defensora no Pará em 19 de Junho do mesmo anno. Em 20 de

Junho de 1835, tomou o commando da fragata " 
Imperatriz"; desem-

barcou no Pará em 16 de Setembro do mesmo anno. Vindo daquella
Província, apresentou-se e deu parte de doente, nesta Corte, em 26 de
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Dezembro de 1835. Em virtude do Aviso de 18 de Fevereiro de 1836
respondeu em Conselho de Guerra, e por falta de provas foi absolvido
por Sentença do Conselho Supremo Militar e de Justiça de 8 de Junho
de 1836, sendo julgada illibada a sua' conducta militar. Por Aviso de
14 de Junho de 1837 foi nomeado para commandar o brigue barca "7 de
Setembro" em Santa Catharina.

Promovido a Capitão de Mar e Guerra por Decreto de 7 de Setembro
de 1837. Apresentou-se no Quartel General da Marinha vindo do Rio
Grande do Sul, em 8 de Novembro de 1837, por haver assim determinado
o Aviso de 21 de Outubro do mesmo anno. Obteve 6 mezes de licença
com soldo por inteiro para tratar-se fora da Corte, por Aviso de 22 de
Outubro de 1838. Em conseqüência' de outro Aviso de 11 de Maio de
1839 lhe foi prorogada a licença por mais um anno, na forma da Lei.
Apresentou-se porém em 6 de Dezembro do mesmo anno, não querendo
utilizar-se do resto da licença. Conta antigüidade deste posto desde
22 de Outubro de 1836.

Promovido a Chefe de Divisão Graduado, por Decreto de 14 de
Março de 1847. Falleceu no Hospital dc Marinha do Rio de Janeiro,
em 13 de Novembro de 1850.

Archivo da Marinha, em 13 de Setembro de 1927.

Celso Roméro
Director do Archivo da Marinha

Adauto de Oliveira Mello
Sargento naval

JOÀO BAPTISTA DE SOUZA

Filho de José Pedro de Souza e de D. Maria Rita, natural de
Lisboa, nasceu em 8 de Março de 1802.

Aspirante a Guarda Marinha: assentou praça neste posto na Pri-
meira Brigada da respectiva Companhia em 29 de Dezembro de 1817.

Promovido a Guarda Marinha em 14 de Dezembro de 1819. Com-
plctou os estudos acadêmicos em 27 de Novembro de 1821. Embarcou
na fragata "União" em 1° de Fevereiro de 1822. Passou para a fragata
"Real Carolina", em 26 de Março de 1822 e desta para' a corveta
"Maria da Gloria" em 12 de Julho do mesmo anno. '

Promovido a Segundo Tenente por Decreto de 6 de Outubro de
1822. Desembarcou da corveta "Maria da Gloria" cm 25 de Outubro
de 1822. Por nomeação de 14 de Novembro de 1822 embarcou no
brigue " Princezinha", e desembarcou por desarmamento em 19 de
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Agosto de 1823. Embarcou na fragata 
"Pyranga" 

por nomeação de

26 de Novembro de 1823.

Promovido a Primeiro Tenente por Decreto de 9 de Agosto de

1824. Passou, successivamente, da 
" 

Pyranga" para a fragata 
" 

Im-

peratriz 
" 

cm 15 de Agosto de 1824, para a corveta 
"Itaparica" 

em 23

de Fevereiro de 1825; para a fragata 
" 

Thetis" em 6 de Novembro de

1826; para a fragata 
"Nictheroy" 

em 15 do mesmo mez e anno; para

a corveta 
"Maceió" 

em 8 de Janeiro de 1827; novamente para a fragata
"Imperatriz", 

em 8 de Março do mesmo anno, e por fim para com-

mandar o brigue 
"Pirajá" 

em 24 de Abril do mesmo anno de 1827.

Promovido a Capitão Tenente por Decreto de 12 de Outubro de

1827. Por ordem do Almirante Commandante da Esquadra no Rio da

Pra!.a, deixou o commando do 
"Pirajá" 

cm 8 dc Abril dc 1828, quando

se embarcou no paquete 
" 

IngOez" e transportou-se cm serviço á esta

Corte. Por Aviso de 14 dc Junho de 1828, foi nomeado Commandante

da fragata 
"D. 

Francisca"; desembarcou em 28 de Fevereiro de 1830.

Em 11 de Março de 1830 entrou em Conselho de Guerra para responder

acerca da moeda de cobre que da Corte se conduzira a Pernambuco na

fragata 
"D. 

Francisca" de seu commando, e por Sentença do Conselho

Supremo Militar e de Justiça de 28 de Abril de 1830 foi absolvido pelo

que pertence a parte militar, sendo, emquanto a parte de que naquelle

Conselho se não toma conhecimento, remettido o Processo ao Juizo com-

petente; e por Aviso de 7 de Maio do mesmo anno foi com effeito re-

mettido ao Ministro da Justiça para lhe dar andamento, resultando que

por Accordão da Resolução de 11 de Janeiro dc 1831 foi julgado nullo

todo o Processo, e se lhe mandou dar baixa na cuípa. Por Aviso de

16 de Julho de 1831 foi nomeado Commandante do brigue 
"Pirajá",

desembarcou em 25 de Outubro de 1832. Foi nomeado Commandante

do brigue barca 
" 

Santa Cruz" por Aviso de 26 de Abril de 1833,

desembarcou por desarmamento em 8 de Novembro de 1834. Deu parte

dc doente cm 3 de Janeiro de 1835, e de prompto a 19 do mesmo mez e

anno. Por nomeação de 21 de Maio de 1837 embarcou na corveta
"2 

de Julho".

Promovido a Capitão de Fragata por Decreto de 7 dc Setembro de

1837, contando antigüidade de 22 de Outubro de 1836. Por Aviso de

21 de Outubro de 1837 tomou o commando da corveta 
"2 

de Julho",

onde está embarcado. Foi exonerado desse commando em virtude do

Aviso de 13 de Outubro de 1838, afim de regressar a Corte e responder

competentemente pelo procedimento que tivera acerca de duas letras que

indevidamente saccou. Entregou o commando da referida corveta em

Montevidéo a 6 de Novembro de 1838; e vindo de passagem no brigue

barca Hespanhol 
" 

Bella Julia", apresentou-se em 3 de Dezembro do

dito anno. Conformando-se com o parecer do Procurador da Coroa,

declarou-se por Aviso de 6 de Fevereiro de 1839 ser desculpavel o pro-
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cedimento deste officia' acerca do saque de letras para supprimento da

embarcação que commandava. Foi nomeado para commandar a Divisão

naval do Rio da Prata e a corveta 
"Bertioga" 

por Aviso de 25 de Junho

de 1839; temeu o dito commando em 21 de Julho, e deixou a 24 de

Dezembro, conforme o Aviso de 29 de Novembro, tudo do anno de 1839.

Por Aviso de 4 de Dezembro de 1839, se declara que este official deixou

o commando no Rio da Prata por assim o haver pedido em consequencia

de seu estudo morboso, e que ali prestou mui bons serviços. Apre-

sentou-se vindo de passagem em navio mercante, em 6 de Fevereiro de

1840. Por Aviso de 18 de Janeiro de 1841 tomou o commando do brigue

"29 
de Agosto"; desembarcou por mostra de desarmamento em 25 de

Fevereiro de 1841. Tomou o commando do Corpo de Imperiaes Ma-

rinheiros por nomeação de Io de Abril de 1841; foi exonerado por Aviso

de 27 de Novembro do mesmo anno. Nomeado para commandar a

Divisão naval em Santa Catharina, por Aviso de 20 de Junho de 1842

seguiu de passagem no vapor 
" 
Ypirangae tomou o commando a 26

de Junho do mesmo anno, embarcando na canhoneira 
"Imbituba".

Promovido a Capitão de Mar e Guerra por Decreto de 23 de Julhc

de 1842 sendo exonerado do commando das Forças em Santa Catharina,

apresentou-se neste Quartel General em o dia 9 de Outubro de 1842,

vindo de passagem no vapor 
"Paquete 

do Norte". Por nomeação de

30 de Março de 1842 tomou o commando da fragata 
" 

Paraguassú".

E ccmo esta desarmasse passou por baldeação para a fragata 
" 

Consti-

tuição" em 21 de Outubro de 1844; desembarcou em 6 de Novembro de

1844. Foi nomeado para commandar a corveta 
"2 

de Julho" por Aviso

de 11 de Novembro de 1844; desembarcou por doente cm 17 de Abril

de 1845. Por nomeação de 27 de Julho de 1847, tomou o commando

da fragata 
" 

Paraguassúconsiderada como transporte durante o fa-

brico. Passou por baldeação para a fragata 
"Constituição" 

em Per-

nambuco em 5 de Março de 1849; e do mesmo modo voltou á 
"Pa-

raguassú" na Bahia em 18 de Julho do mesmo anno. Desembarcou

daquclla fragata por desarmamento em 13 de Dezembro de 1850. Em

ccnsequencia da Ordem do Quartel General da Marinha declarou em

15 do mesmo mez de Dezembro do ditó anno, que fôra condecorado

com o Habito da Imperial Ordem do Cruzeiro por Decreto de 19 de

Outubro de 1829, com o de Cavalleiro da Ordem de São Bento de Aviz

por Decreto de 17 de Janeiro de 1839, e commendador desta Ordem por

Decreto de 11 de Setembro de 1841. Pelo Aviso de 31 de Março de

1851 foi nomeado para fazer parte da Commissão encarregada de exa-

minar os depositos das madeiras pertencentes a Intendencia de í Marinha

da Corte. Por Decreto de numero 8 de 25 de Outubro de 1837. foi-lhe

concedida a pensão annual de 2C$000 por ter sido ferido duas vezes em

campanha. Em Aviso de 17 de Maio de 1852 constou ter sido por

Decreto de 15 do mesmo mez nomeado para o logar de Capitão do

Porto de Santos. Por Aviso de 11 de Novembro de 1853 foi-lhe con-
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cedido um mez de licença com seus vencimentos e vantagens, para ir a
Corte, sendo contada do dia em que começar a gosar delia. Por Aviso
de 18 de Janeiro de 1854, foi prorogada por mais um mez a licença
acima mencionada.

Promovido a Chefe de Divisão Graduado por Decreto de 2 de De-
zembro de 1854. Por Aviso de 16 de Julho de 1857 foi-lhe concedida

a licença de trinta dias com os respectivos vencimentos, para vir a

Corte; devendo contar esta licença do dia em que sahir do porto de

Santos; esta licença foi de favor. Apresentou-se neste Quartel Ge-
neral a 31 de Agosto de 1857, principiou a gasar a referida licença do
dia 28 do dito mez, em que sahiu de Santos. Por Aviso de 14 de Junho
de 1858, concedeu-se-lhe 3 mezes de licença com os respectivos ven-

cimentos, contada do dia em que sahiu daquelle porto, afim de tratar de
sua saúde, onde lhe convier. Apresentou certidões legaes do seguinte:

de baptismo de seus filhos legitimos com D. Joanna Eulalia da Gloria

c Souza a saber: Adelaide, nascida cm 7 de Janeiro de 1836, e Antonio

nascido a 4 de Março de 1843, não apresentou certidão de casamento.

Apresentou mais as certidões legaes de baptismo de seus filhos le-

gitimos com D. Maria do Monte Falcão e Souza, a saber: João, nas-

cido em 22 de Julho 1842; Cândido, nascido, em primeiro de Setembro
de 1845; Benigno, nascido em 16 de Setembro de 1847; e Theodoro,

nascido em 11 de Setembro de 1856, e de casamento com D. Maria de

Monte Falcão e Souza.

Falleceu em Santos, Província de São Paulo, em 15 de Abril de 1860.

Archivo da Marinha', em 14 de Setembro de 1927.

Celso Roméro

Director do Archivo da Marinha

Adauto de Oliveira Mello

Sargento naval

GUILHERME PARKER

Filho de João Parker e de D. Joanna Parker, natural de Condado

de Dumfries, Escossia, nasceu em 1° de Junho de 1801, segundo de-

clarou no Quartel General da Marinha.

Segundo Tenente: por nomeação do Primeiro Almirante Lord

Cockrane, embarcou neste posto a bordo da não 
" 

Pedrol", em Io de

Abri! de 1823, sendo confirmado no dito posto por Decreto de 6 de De-

zembro, contando antigüidade de 12 de Outubro, tudo do mesmo anno

de 1823. Passou da náo 
"Pedro 

I", para a galera aprçsada, 
"S.
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Domingos" cm 29 dc Agosto de 1824; passou para a fragata 
" 

Pa-

raguassú ", -e depois para a fragata 
" 

Nictheroy", em 24 de Março

de 1825.

Promovido a Primeiro Tenente por Decreto de 12 de Outubro de

1825. Passou da 
"Nictheroy" 

para a fragata 
"Paula", 

em 24 de No-

vembro de 1825, e, successivamente, para a corveta 
"Carioca" 

em 20 de

Abril de 1827; para commandar a escuna 
" 

Bella Maria" em 15 de

Agosto de 1827.

Promovido a Capitão Tenente pelo Almirante Barão do Rio da

Prata, cm 12 de Outubro de 1827, e confirmado por Decreto de 2 de

Dezembro do mesmo anno. Passou da escuna 
"Bella 

Maria" para

commandar o brigue 
" 

Constançaem 29 de Abril de 1828, e, successi-

vãmente, para commandar a corve';a 
"Carioca" 

em 3 de Julho, para

commandar ó brigue 
" 

Maranhão" em 25 de Outubro, tudo do mesmo

anno de 1828; desembarcou deste ultimo em 2 de Julho de 1829. Em-

barcou na fragata 
" 

Izabel" por nomeação de 16 de Novembro de 1829;

desembarcou, denominando-se a mesma fragata 
" 

Constituiçãoem 9

de Agosto dc 1831. Por Aviso de 24 de Setembro de 1831 se lhe con-

cedeu um anno de «licença sem soldo para |r a Montevidéo: lhe foi

prorogada esta licença até o fim de Junho de 1833, vencendo meio soldo

cm virtude do Aviso de 30 de Março de 1832. Apresentou-se por não

querer utilizar-se do resto da licença, em 5 de Março de 1833. Em-

barcou na fragata 
" 

Bahiana" por nomeação de 9 de Dezembro de 1835

se lhe concedeu um anno de licença na forma da lei para ir a Mon-

tevidéo com a clausula porém de ser chamado ao serviço sendo ne-

cessario; apresentou-se em 4 de Maio de 1836. Tomou o commando

do brigue escuna 
"Leopoldina" 

por nomeação de 25 de Maio de 1836.

Promovido a Capitão de Fragata por Decreto de 18 de Fevereiro

dc 1837. Pela Resolução da' Consulta do Conselho Supremo Militar de

6 de Novembro de 1838 foi considerado mais antigo que o Capitão de

Fragata Victor Santiago Subrá, que conta sua antigüidade de 3 de Abril

de 1823, sendo a deste official de Io do mesmo mcz e anno. Por aviso

dc 5 dc Junho dc 1839 se lhe concederam tres mezes de licença' com os

respectivos vencimentos para ir a Montevidéo. Passou do 
" 

Leopoldina 
"

para o vr.por 
" 

Cassiopéa" ás ordens do Chefe em 17 de Agosto de

1839; desembarcou para gosar da licença em 27 de Setembro do mesmo

anno: apresentou-se em 14 de Dezembro de 1839. Tomou o commando

do brigue barca 
"7 

de Setembro" em 29 de Dezembro de 1839. Passou

para comniandar o brigue escuna 
" 

Andorinha" em 3 de Março de

1840, e outra vez para commandar o brigue barca 
" 

7 de Setembro" em

30 de Maio do mesmo anno.

Promovido a Capitão dc Mar e Guerra por Decreto de 23 de Julho

de 1842. Desembarcou do 
"7 

de Setembro" em Porto Alegre no dia

13 de Março de 1843, para seguir no Cuter 
" 

Guarany" cm commissão
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ao Rio da Prata, finalisándo tal coinmÍEsão em 26 de Março de 1843.

Veio a Corte na corveta' 
"D. 

Januaria e apresentou-se cm 7 de Agosto

de 184.. Foi nomeado para ir servir no Rio da Prata por Aviso de

2 dc Janeiro de 1844, devendo tomar ali o commando da corveta 
"Eu-

terpe 
". 

Passou desta para commandar a corveta 
" 

Bertioga e depois

para commandar a corveta 
"2 

de Julho", na qual veio a Corte com o

Coinmandante das Forças Navaes naquelle Rio. Por Aviso de 31 de

Outubro de 1846 foi elogiado pelo estado de asseio c disciplina cm que

se achava a corveta de seu commando quando Sua Magestade o Jm-

perador Dignou-se visital-a. Vindo outra vez ao Rio de Janeiro, por

Aviso de 17 de Novembro de-1848 se lhe expediu ordem para regressar

a Montevidéo na barca 
" 

Berenice 
" 

e tomou ali o commando da corveta
"D. 

Francisca 
"; 

desembarcando da corveta 
"2 

de Julho" nesta Corte.

Seguindo a seu destino assumiu o referido commando a 10 de Janeiro

de 1849. Em virtude do disposto em Aviso de 25 dc Setembro de 1850

passou a commandar interinamente a Divisão Naval do Rio da Prata,

onde se achava. Pelo Aviso de 29 de Novembro do dito anno, foi no-'

meado commandante da fragata 
"Constituição", 

ordenando-se-lhe que

entregasse o commando da mencionada Divisão, logo que se apresentasse

o official nomeado para esse fim. Em virtude do Aviso de 19 de De-

zembro seguinte, se communicou que ficava dispensado do commando

da fragata 
"Constituição", 

continuando no da Divisão Naval. Por

Decreto de 2 de Dezembro de 1851, se declarou que ficara exonerado dc

commando interino da Divisão Naval do Rio da Prata desde o dia 24

de Fevereiro do mesmo anno e considerado commandante da corveta
" 

D. Francisca 
".

Promovido a Chefe de Divisão por Decreto de 3 de Março de 1852,

e nomeado Dignatario da Ordem da Rosa por ter passado o Tonolciro.

Foi condecorado com a Medalha de Ouro numero 2 estabelecida pelo

Dccre'o de Io ds Abril do mesmo anno. Em consequencia do deter-

minado em Aviso dc 12 dc Junho do dito anno de 1852 tomou, interi-

namente, commando da supradita Divisão Naval, a 26 do mesmo mez

dc Junho. Per Aviso de 9 de Agosto foi exonerado do commando in-

terino da Divisão e do da1 Corveta 
"D. 

Francisca", e regressando ao

Rio dc Janeiro, aprcsentou-6e cm 6 de Novembro do mesmo anno dc

1812. Pelo Aviso dc 11 de Janeiro dc 1853 se lhe concedeu 6 mezes dc

licença, com vencimento, para tratar de sua saúde em Montevidéo, sendo

esta licença prorogada por mais 6 mezes, pelo Aviso dc 18 de Junho do

mesmo anno. Por Aviso dc 3 de Janeiro de 1854 obteve prorogação da

dita licença por mais 6 mezes, com vencimento de soldo e a respectiva

quinta parle. Por Aviso de 9 dc Junho de 1854, foi prorogada por mais

6 mezes a dita licença, ainda prorogada por outros 6 mezes pelo Aviso

dc 27 dc Dezembro do mesmo anno. Apresentou-se neste Guartel Ge-

neral a 23 dc Julho de 1855. Por Aviso de 19 dc Novembro dito foi

nomeado para exercer interinamente o iogar dc Capitão do Porto da



Extractos do Regulamento da Bibliotheca,

Archivo da Marinha e Revista Marítima

approvado pelo 
Decreto 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-

lamentos 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

(io anno seguinte, inscreverá o nome do autor e o titulo do trabalho

premiado.



REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA

DESTINADA AOS INTERESSES DA MARINHA NACIONAL DE GUERRA E MERCANTE

ASSIGNATURA ANNUAL

Brasil Estrang.

Para officiaes Ir* A ( 8$000 „„„„„
Para sub-officiaes {Exercito 

e Armada  
) 7|000 12$000

Para officiaes fia Marinha Mermante e empregados civis
do Ministério da Marinha 9$000

Associações das Marinhas e Repartições 9$000 14$000
Associações estranhas á Marinha 10$000 14?000

Civis estranhos á Marinlia  10$000 14$000
Numero do mez 1$000

Numero atrazado dentro do trimestre 2$000

Numero atrazado fóra do trimestre 5$000

go*

PAGAMENTO ADIANTADO

As assignaturas desta Revista podem começar em qualquer época, mas ter-
minam sempre em Junho e Dezembro.

Toda a correspondência relativa á mesma Revista deve ser remettida para
a rua D. Manoel n. 15.

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
coni a vida marítima, constitue 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 semestre

Pagina inteira  180$000 100$000
Meia pagina  100$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.
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RELAÇÃO DOS PERIÓDICOS ESTRANGEIROS RECE-
BIDOS PELA "REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA"

ALLEMANHA — "Nachrich fur Luftfahrer".

ARGENTINA — "Boletin dei Centro Naval" — "Revis'a Militar" —
"Revista de Economia Argentina".

CHILE — "Memorial dei Estado Major dei Ejercito de Chile" — "Revista
de Marina".

CUBA — "Beletin dei Ejercito" — "Neptuno".

ESTADOS UNIDOS — U. S. Naval Institute Proccedings" — "Scien-
tific American" — "Aviation" — " Coast Artillery Journal" — "The
American Journal of International Law".

FRANÇA — "Annales Hydrographiques" — "La Revue Maritime" —
L'Illustration" — "La Nature" — "La Pêche Maritime" — "Chambre
de Commerce" — "La Science et la Vie" — "L'Aeronautique" —
"Q. S. T. Français et Radioelectricité" — "L'Air".

HESPANHA — "Revista General de Marina" — "Revista de Segunda
Ensenansa" — "Ibérica" — "Técnica-Revista-Tecnologico Industrial"

" Espafia Maritima " — " Revista de las Espanas ".

INGLATERRA — "Anny and Navy Gazette" — Engéneerring-Illustrated
Journal" — The Journal of the Royal Artillery" — "The Naval and
Military Record" — "The Nautical Magazine" — " Shipbuilding and
Shipping Record" — "The Aeroplane" — "Flightr' — "The Journal
of the Royal Aeronatical".

ITÁLIA — " Bollettino delPEmigrazione " — " Revista de Artiglieria e Gênio "
"Rivista Marittima" — "L'Africa Italiana" — "L'Universo" —

"L'Ala d'ltalia" — "La Gazzetta delPAviazáone".

MÉXICO — "Revista Aérea" — "Revista dei Colégio Militar".

PERU — "Revista de Marina".

PORTUGAL — "Boletim da Agencia G. das Colônias".

URUGUAY — "Revista Maritima".

iV. B. — Esta " Revista " acceita a permuta de Revistas e Magazines onde
a sciencia em geral, a arte militar e os assumptos navaes e maritimos sejam
tratados.
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N. SABBADO 1.» DE MARÇO DE 1851. 1. VOL.

MARÍTIMA RRASILE1RA

Publicar-se-ha nos dias 1." e 15 de cada mez na Typographia de Nicoláo Lobo
Vianna, onde se recebem assignaturas a 5$000 rs. por anno, pagas ao receber
o primeiro numero.

RE VISTA MAMA BIUSILE1RA.

A Revista publica-se nos dias 1.® e 15 de cada mez na typ. do Diário de

N. L. Vianna rua d'Ajuda n.° 79, onde se recebem quaesquer reclamações

reiativás á folha. O preço d'assignat;ir.i é 5$000, por anno pagos adiantados.
Publicão-se grátis todos os artigos que versem sobre marinha embora seus autores
não pertenção a ella.

N.° SABBADO 1.® DE MAIO DE 1852. 2. VOL.

Facsimile do frontispicio do primeiro numero da Revista Marítima, nas suas duas primeiras
phases.

1
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Revista Marítima 
Brasileira

AXXO XLVII~"ÜÃRffTDi 
1928 N. 9

A 
gênesis 

desta 

""Revista"

Nada se sabe quanto 
ao seu período de gestação e quem,

orimeiro, a concebeu. Apararam-na ao nascer, fazendo-lhe a

scisão umbilical, tres gynecologistas 
intellectuaes: os officiaes

Antonio César de Mello e Andrade, Jeronymo Pere.ra Lima

Campos e o funccionar.o da Contadoria Miguel Ribeiro de

Carvalho.

Esses officiaes e poucos 
outros, cujos nomes nos escapam,

tiveram grandes óbices a vencer, resaltando a indifferença de

muitos e a opposicão que quasi 
sempre surge quando se quer

concretisar as boas iniciativas.

Por fas ou por nefas, a Marinha teve o seu órgão te-

chnico que viu á luz no dia Io de Março de 1851 para, em

fins de 1852, interromper a sua publicaçao taes foram as re-

sístencias que se lhe oppuzeram, taes os entraves que, ainda

ensaindo os primeiros passos, 
combalida de nascença, a coita-

dinha, teve de ceder, desapparecendo sem mesmo um

queixume.

Os seus iniciadores não desanimaram; antes, com louvável

persistência, fizeram-na resurgir em Io de Julho de 1853 com

o mesmo programma, 
amparando-a, dessa feita, os primeiros

Tenentes Sabino Eloy Pessoa e Giacomo Raja Gabaglia.

ít,-. •
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E' verdadeiramente interessante e confortativa a perseve-
rança, o desejo ardente dos iniciadores desta 

"Revista" 
em

vel-a firmada, o que prognosticava que ella, um dia, alcançaria

período áureo, seguindo curso desassombrado 
por estrada larga

e desbravada.

A segunda tentativa fracassou como a primeira, isso em
3 de Abril de 1855 para, qual Phenix renascida das próprias
cinzas, reapparecer em 5 de Junho do mesmo anno. Esse
terceiro resurgimento teve a duração das rosas de Malherbe

pois, de novo, obumbrou-se em 28 de Julho do mesmo anno.

O intervallo de occultação foi desta vez mais longo, muito
mais longo, pois os óbices foram tae« que muito custou a sahir
aa penumbra ou, por outro, do verdadeiro nimbo em que
mergulhara.

Nesse longo hiato houve esporadicas tentativas 
para

fazel-a vingar, mas, em pura perda. Só em 31 de Julho
de 1881 é que, vencidos ingentes entraves, a 

"Revista" 
conse-

guiu afinal tomar pé e firmar-se sob a proveitosa direcção do
Conselheiro Sabino Eloy Pessoa, acolytado pelos Primeiros
1 enentes Garcez Palha e Lima Barros, redactores 

que deixaram
brilhantes traços.

Cabe agora o ensejo de transcrever o programma inserto
no primeiro numero e que traduz o enthusiasmo, a fé, que ani-
mavam os creadores desta 

"Revista", 
programma esse reatado,

mutatis mutandis, 
pelos redactores caie vieram á liça em Tulho

de 1881.

PROGRAMMA

"Io 
A 

"Revista 
Marítima Brasileira", será publicada de

15 em 15 dias, formato de 4o, e com 1S paginas, ou mais se fôr

possível.

2" Será mantida por assignaturas de 5$000 annuaes,

pagos adiantados.

o Receberá artigos que versem sobre marinha, embora
seus autores não pertençam a ella, devendo os mesmos autores
se responsabilisar 

pelas suas doutrinas.
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4" Publicará os actos do Ministério da Marinha que esta-

belecereim medidas genericas, 
relatorios e informações impor-

tantes dirigidas á respectiva Secretaria, precedendo licença do

Exmo Ministro; todas as noticias marítimas e de interesse

scientifico, contanto que se possa provar a sua authenticidade;

e quaesquer traducções ou descobertas úteis nos differentes

ramos da Marinha.

5o Finalmente a 
"Revista Marítima Brasileira" procurará

difundir, por meio de artigos apropriados, tudo quanto possa

contribuir para o melhoramento e progresso de uma marinha

de guerra e mercante, quer no sentido scientifico, quer no sen-

tido pratico; e igualmente propagar 
idéas tendentes a dar in-

pulso á administração da marinha e suas delegações, segundo

o melhor ponto de vista a que seja possível attingir, comc a

respeito de sua escripturação, contabilidade e fiscalisação.

6o Não publicará 
artigos em sentido politico, principal-

mente os que censurarem actos do governo .

Precede o programma 
os seguintes dizeres que julgamos a

proposito publicar, pois de modo exhuberante traduzem o sentir

dos que chamaram a si levar por deante empreza tão ardua

segundo se deprehende das próprias expressões.

"Depois 
de tanta por fia e de tamanhas decepções, eis afinal

publicado o primeiro 
numero de uma folha da Marinha.

Entretanto esta publicação, que se deveria esperar ser uma

victoria ganha contra fortes antagonistas, nada mais é que 
~à

mera e simples realisaçao da vontade de um Ministro, e dos

desejos de alguns officiaes da Armada, que não duvidaram

lançar-se nessa difficil vereda semeada de espinhos, que a pu-

blicidade devassa aos olhos da critica, quando convenceram-se

de que a modéstia muitas vezes sacrifica-se ao dever, e de que

este dever importa um serviço á Marinha nacional.

Por sem duvida o apparecimento de uirn jornal marítimo

deve fazer época em nossos annaes  Comtudo, tendo em

vista a índole desta publicação, 
e principalmente confiando no

futuro, protestamos solemnemente a maior indifferença sobre

política, e promettemos 
não envolvermo-nos em os seus tão se-

duetores quão perigosos 
enleios, pois desejamos unicamente que



1288 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA

a 
"Revista 

Maritima Brasileira", pela variedade, gosto e utiii-

dade de seus artigos mereça a attenção do oíficial da Armada

em qualquer dos variados ramos da sua importante profissão".

Fagueiras esperanças embalaram os redactores que ancia-

ram por ver, de vez, firmada a existencia da 
"Revista" 

qut,

então, parecia seguir sob os melhores auspícios, pois 110 n. 13,

de Io de Setembro do mesmo anno, lê-se trechos como este:
"Apezar 

dos minguados recursos intellectuaes de sua redacção,

a 
"Revista 

Maritima Brasileira" tem encontrado o maior aco-

lhimento e sympathias não só nesta corte como nas províncias:

e por este modo reconhecida a necessidade de um jornal mari-

timo, está garantido o seu futuro.

Tudo o que ha de nobre, generoso e eminentemente amigo

do paiz na corporação de marinha tem concorrido para a pros-

peridade da 
"Revista". 

Cumpre-nos, portanto, proclamar os

favores recebidos; e, sem que desigualmente excluamos alguém,

somos obrigados a fazer especial menção do Sr. Capitão de

Fragata Joaquim Manoel de Oliveira Figueiredo, pelos rele-

vantes serviços que está prestando a esta folha".

Dessa data até 31 de Dezembro do mesmo anno toda essa

brilhante espectativa obscureceu-se, desmoronou-se pois, no

mesmo dia a 
"Revista 

cessou a publicação sem que os seus re-

dactores julgassem asado dar qualquer explicação.

Algo houve de muito importante para tão triste e ines-

perado desfecho. Nos últimos números da 
"Revista" 

pro-

curamos qualquer publicação que destoasse do programma tão

especificado desde o primeiro numero: nada deparamos que.

mesmo de leve, pudesse provocar tão inesperada resolução.

A primeira phase da 
"Revista" 

se não foi brilhante, pro-

mettia comtudo melhorar. E' mister que se note que naquella

época os recursos eram bem minguados, isto devido á moro-

sidade de communicações e ás poucas ou nenhumas relações

mantidas com os meios intellectuaes e profissionaes das prin-

cipaes potências da Europa de onde partiam, então, todas as

idéas e progressos concernentes á Marinha de guerra e

mercante.
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A persistência dos que não descoroçoavam ante os multi-

pios óbices que se lhes oppunham ao seu tentamen patenteia a
necessidade que tinha a Marinha de possuir um órgão próprio
em que fossem exaradas a sua maneira de pensar, as suas as-

pirações e carências mais prementes.

Em Io de Julho de 1853 reappareceu a "Revista Maritima
Brasileira" redigindo-a os Primeiros Tenentes da Armada Sa-
bino Eloy Pessoa e Giacomo Raja Gabaglia.

No artigo de apresentação especificaram a causa da nova
tentativa. Dois motivos determinaram o seu novo resurgi-

mento: Io um nobre e generoso reclamo da corporação da

Armada; 2o a convicção em que se achava então a Marinha,

rica de esperanças. Ante situação tão promissora seria prova
de pusilanimidade assistir mudamente aos tentamens que na

occasião se faziam no seio da corporação contra a indifferença

e. quiçá, contra a má vontade de alguns.
"Sem prometter cousa alguma, remata o articulista, os

redactores muito esperam da tolerância e generosidade de seus

camaradas, para mais affoutos emprehenderem a tarefa espi-

nhosa a que os arrastou um sentimento que felizmente se vae

generalisando. Convensidos além disso de que terão de recuar

sem a cooperação intellectual da illustrada classe de marinha,

ainda neste sentido invocam o seu prestimoso auxilio".

A segunda phase da "Revista" foi mais longa: durou

dois annos que para os seus dirigentes não foram de modo

algum aprasiveis, segundo se deprehende do artigo de des-

abafo redigido no ultimo numero a 28 de Julho de 1856.

Não nos podemos furtar ao desejo de transcrever alguns

trechos que evidenciam a amargura, a desillusão que iam pela
alma do redactor. Este, desejava desabafar, mas quizera que
todos, o paiz e o inundo inteiro o ouvissem; por isso epigra-

phou o seu artigo: "A todo o mundo!" e, a seguir, em grypho
— Urbi et orbi.

Desejava que todos soubessem que cahia com linha, airo-

samente e que, nem por sombra, se suspeitasse que, nas suas

expansões, algo houvesse de despeito e sem resaibos de des-
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crença por vêr destruída uma obra que, durante dois annos cs-

íorçára-se para se firmar.

"Cahir 
em regra é recommendação de bom gosto. Acabar

justamente no momento em que continuar a existir seria pouco

logico e opportuno, nada poético e interessante é um desejo

admiravel quando se pôde livremente escolher dos males o

menor  
"A "Revista 

Marítima" cáe em regra, por que
• 
sem dizer: me açudam! ha muitos mezes decentemente es-

correga num plano inclinado, a cujo termo hoje chega sem

assombro do leitor"....

Surgiu afinal o anno de 1881, a verdadeira hegira desta
"Revista", 

pois de Julho desse anno se contam outros até

a presente data de sua estabilidade.

O conselheiro José Rodrigues de Lima Duarte, então Mi

nistro da Marinha, digna e efficazmente auxiliado no Parla-

mento pelo Deputado Dr. José Luiz de Almeida Couto, fez

incluir no respectivo orçamento, verba destinada á manutenção

da 
"Revista 

Marítima Brasileira".

Estavam, desse modo, desanuviados os horizontes, até

então caliginosos, e garantida a existencia desta 
"Revista". 

A

sua acceitação por profissionaes e pelo publico dependia dahi

em diante de bôa direcção, escolha de redactores e, acima de

tudo, de pontualidade na publicação.

Felizmente os seus primeiros palinuros eram experimen-

tados nas lides de imprensa e affeitos em discernir, no ernma-

ranhado dos assumptos, aquelles que mais convinham á indole

desta 
"Revista".

Por mais de uma vez neste escripto nos referimos á perso-

nalidade do Conselheiro Sabino Eloy Pessoa que faz jús a um

preito á parte pois foi elle quem, persistente, conseguiu, por

intermedio do Ministro da Marinha, Conselheiro Lima Duarte,

os necessários meios pecuniários para a consolidação da 
"Re-

vista": foi, portanto, a sua alma mater.

Nascido em 25 de Maio de 1821, de familia illustre, ma-

triculou-se muito joven na Academia de Marinha cujo curso

venceu, deixando de sua pessoa e assiduidade nos estudos bem

impressionados lentes e instruetores.
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Pouco depois de ter deixado os bancos acadêmicos, foi

designado 
para secretario do chefe Grenfell que, então, ope-

rava no Rio da Prata. No mesmo caracter acompanhou

aquelle illustre marinheiro quando, de volta ao Rio, foi no-

meado cônsul do Brasil em Liverpool.

Quem, por tradicção, conhece o caracter rispido e sobre-

modo exigente em assumptos de disciplina e conhecimentos nau-

ticos do intemerato Grenfell é que pôde avaliar do mereci-

mento e proceder militar do joven Eloy Pessoa para merecer a

confiança e preferencia de tão illustre homem de guerra.

Durante todo o longo percurso de sua existencia, pois falle-

ceu aos 76 annos, Eloy Pessoa, não desmereceu do alto conceito

que delle formara o denodado companheiro de lord Cochrane.

Não foi só como official de catavento e como secretario de

altas autoridades da Marinha que Eloy Pessoa patenteou os seus

cspeciaes predicados intellectuaes e proíissionaes; 
'em 

1856

nomearam-no lente da Academia de Marinha e, uma vez creado

o Conselho Naval, o distinguiram, designando-o para secretario

do mesmo Conselho.

Posteriormente, diversos Ministros da Marinha fizeram

questão de tel-o junto a si como official de gabinete, pois, a

justo titulo, era tido como um dos melhores conhecedores das

cousas do mar.

O Conselheiro Duarte de Azevedo, que muito o apreciava,

fel-o director geral da Secretaria da Marinha.

Com todos esses afazeres e já entrado em annos, não se

esquivou, quando foi mister, em chamar ainda sobre os seus

hombros, a chefia da redacção desta 
"Revista" 

no seu resur-

gimento, em Julho de 1881.

No artigo de apresentação, exprime-se assim: 
"Convém

que nesta folha, exposta á concurrencia intellectual dos estúdio-

sos, cada um escreva como sabe, sem receio de faltar ao gosto,

á elegancia, ao estylo, á perfeição emfim, uma vez que traga á

luz da imprensa idéas úteis, quer originaes, quer extrahidas de

tantos livros e mais impressos que correm mundo".

Além dos escriptos de seus bem escolhidos redactores,

Garcez Palha e Lima Barros, acham-se exarados no Io numero
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da reapparecidá 
"Rfevista", 

artigos firmados por Jaceguay,

Saldanha da Gama, Eduardo Wandenckolk, José Victor De

Lamare e outros. Por ahi se vê o escrupulo, o carinho que

presidiram á escolha dos collaboradores desta 
"Revista 

.

Posteriormente teve ella seus hiatos, isso proveniente de

maior ou menor laboriosidade dos que estiveram á sua testa e

do grande intervallo de uma á outra de sua publicação.

Não ha duvida que taes eclipses prejudicaram e retarda-

ram-lhe o progresso. Hoje, sem vislumbres de vituperio, não

hesitamos em declarar que esta 
"Revista" 

navega com o panno

todo largo em mar livre de escolhos, rumo aos seus grandes

ideaes, tendo já alcançado uma das maiores aspirações de seus

redactores: trazel-a em dia.

Ha mais a accrescentar um facto verdadeiramente pro-

missor e qúé nos enche de alento e de fagueiras esperanças:

o interesse com que os officiaes de nossa Marinha de guerra

ora olham para esta 
"Revista", 

enviando-lhe, espontaneamente,

interessante, erudita e apropriada collaboração.

Mesmo no exterior já se manifestam symptomas bem si-

gnificativos de que a leitura de nossa 
"Revista" 

se impõe aos

estudiosos e profissionaes, pois, a miude, transcrevem-lhe

artigos nas respectivas publicações.

Estamos, portanto, de parabéns: resta agora que os nos-

sos illustres collaboradores persistam em auxilial-a, pois, além

de firmarem as suas justas reputações de escriptores, muito

contribuirão para que, no exterior, com a leitura desta Re-

vista", se firme adequada e justa apreciação do gráo de cultura

e mérito profissional dos nossos officiaes de marinha.

Uma vez alcançado esse desideratum, concretisada essa

aspiração, será isso motivo de orgulho e a única recompensa

almejada pelos que, aqui, diuturnamente laboram.
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Ultimamente tem despertado certa curiosidade a questão
relativa á idade dos nossos navios. Embora seja assumpto

bem conhecido pela maioria dos nossos leitores, comtudo existe
um grande numero que o ignora, não tendo sido poucas as

perguntas feitas á esta Redacção por pessoas estranha á Ma-
rinha, leitores nossos, e que se interessam pelas questões rela-
tivas á nossa defesa militar. Satisfazendo tão justa curiosi-
dade publicamos uma singela relação dos navios com as datas
em que foram lançados ao mar, e que constituem o nosso actual
apparelhamento de defesa naval.

Couraçados: "Minas Geraes", 1908; "S. Paulo", 1909
"Floriano", 1899. Cruzadores: "Barroso", 1896; "Bahia", 1909
"Rio Grande do Sul", 1909; "Amazonas", 1908. Destroyers
"Pará", 1908; "Maranhão", 1913; "Piauhy", 1908; "Rio

Grande do Norte", 1909; "Parahyba", 1909; "Alagoas", 1909;
"Sergipe", 1909; "Paraná", 1910; "Santa Catharina", 1909:
"Matto-Grosso", 1908. Torpedeiro: "Goyaz", 1907. Trans-

porte: 
"Belmonte", 1912. Monitor: "Pernambuco", 1905. Ca-

nhoneiras: "Missões", 1906; "Amapá", 1912; (1) "Ajuri-

caba". Avisos: (2) 
"Oyapock" e (3) 

"Voluntário". Tender:
"Ceará", 1915. Submarinos: "F 1",;'F 3" e "F 5", 1913. Navio
mineiro: "Maria do Couto", 1898. Navio pharoleiro 

"Cunha

Gomes", 1928. Navio tanque: "Novaes de Abreu" 1919.

(1) .Era um aviso da Alfândega de Belém. Foi incorporado á
Esquadra em Fevereiro de 1922.

(2) Incorporado á Esquadra em 18...
(3) Incorporado á Esquadra em 1862.



ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE A CONSTRUCÇÍO DOS

NAVIOS DE GUERRA

{D. R. L. Nicholson — Admirai R. N. Rctí.)

Um dos livros mais conhecidos em todas as Marinhas é o Bras-

sey" que annualmente fornece os melhores elementos.de informações

sobre tudo que se relaciona com a profissão naval, tendo a collaboração

de profissionaes competentes.

Infelizmente o custo desse utilissimo livro não é pequeno, pelo que

nem todos podem adquiril-o. Assim, e com satisfação, publicamos

a seguir, alguns trechos do referido livro, e que nos foram remsttidos

pelo nosso distincto collaborador Capitão de Fragata A. Vieira de Mello.

O primeiro requisito que deve ofíerecer o encouraçado é

ser apto a combater.

Como a visibilidade no mar está sujeita a freqüentes e,

mesmo, a repetidas variações; o armamento do encouraçado

deve ser traçado de modo a tornal-o capaz de combater em

distancias grandes e pequenas; actualmente, quando nos refe-

rimos a pequenas distancias, queremos dizer distancias que va-

riem entre 8.000 e 10.000 jardas.

Quanto menor a distancia, tanto maior a facilidade para a

"espotagem" 
e, consequentemente, tanto maior justeza e maior

rapidez de fogo. 
"Com 

o canhão menor se obtém maior ra-

pidez de fogo".

O tiro á pequena distancia exige um canhão de calibre tal

que satisfaça as duas exigencias seguintes: Io) rapidez de
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fogo; 2o) potência bastante para infligir damno material ao

inimigo no menor espaço c!e tempo possível, visto que, com

baixa visibilidade, as acções são breves e descontinuas.

Por outro lado, com alta visibilidade, a acção naval pôde

ser continua, e pôde ter inicio na distancia maxima; porém,

neste caso, a 
"espotagem" 

é mais difficil, 
"o 

fogo" menos

preciso e, por conseguinte, mais vagaroso. Por esta razão, o

canhão para as grandes distancias deve satisfazer principal-

mente a duas outras exigencias:

Justeza 
— 

que lhe é inherente pelo seu traçado.

Potência — 
para desmantelar o inimigo com poucas salvas.

O official que utiliza o armamento moderno dispõe de

meios intelligentes e engenhosos que muito o auxiliam no tiro

á grande distancia, e que lhe augmentam a capacidade de di-

rigir o tiro, porém, em ultima analyse, é o conhecimento pre-

ciso do logar onde cáe a salva que permitte o êxito do tiro. A
"espotagem" 

é, por conseguinte, no tiro a grande ou pequena

distancia, a funcção primordial.

Qual o melhor calibre para o canhão a ser montado 110

cncouraçado? — Ha muito que se discute a questão relativa ao

melhor calibre para o canhão a ser montado no encouraçado.

A' medida que se desenvolve a technica da construcção dos ca-

nhões, esta questão torna-se cada vez mais intensa e, ao mesmo

tempo, mais e mais indefinida; ás vezes, as opiniões voltam-se

para a construcção somente de canhões de grosso calibre, com

desrespeito das acções a pequena distancia; outras vezes, para

a construcção de armamentos adaptaveis ás duas condições.

E' evidente, que a recente construcção dos encouraçados
"Nelson" 

e 
"Rodney" 

mostra que a opinião agora na Ingla-

terra é pela theoria do canhão de grosso calibre, e esta theoria

está tão arraigada no espirito dos technicos que foi até o limite

extremo da capacidade humana na construcção satisfatória de

um canhão de grosso calibre. E' verdade que ambos os navios

possuem no seu armamento canhões de menor calibre, cujo

objectivo é defendel-os dos ataques torpedicos.
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A experiencia da ultima guerra é contraria á theoria do

canhão de grosso calibre, porque no começo da batalha

da Jutlandia, os cruzadores de batalha, allemães, providos de

canhões de 11 põllegadas, destruíram, num instante, tres cru-

zadores de batalha, inglezes, dos quaes, dois armados com ca-

nhões de 12 põllegadas, e um com canhões de 13 põllegadas e

meia; um outro navio armado com canhões de 13 põllegadas

e meia quasi teve o mesmo fim.

Nas Falklands, dois navios armados com canhões de 12

põllegadas destruíram, em duas horas e meia, dois navios-ar-

mados com canhões de oito põllegadas, pela applicação scienti-

fica da theoria que determinou a construcção dos canhões

de 12 põllegadas. A applicação desta theoria exige que o

navio se mantenha fóra da distancia maxima efficaz dos ca-

nhões de menor calibre do inimigo, evitando, assim, ser attin-

gido por elles, emquanto, com os canhões da sua bateria, vae

batendo o inimigo.

Esta theoria, humanamente fallando, não era applicavel

na Jutlandia, nem em outras batalhas, devido ao gasto enorme

de munição. Se o almirante Sturdee fosse compellido a en-

contrar, no dia seguinte á batalha das Falklands, dois outros

navios armados com canhões de 8 põllegadas, tel-os-ia, certa-

mente, evitado pela razão acima referida. E, se no dia do

combate, o referido almirante tivesse encurtado a distancia,

de modo a entrar na distancia efficaz dos canhões de 8 polle-

gadas, o 
"Invencible" 

e o seu irmão teriam desapparecido nas

Falklands, em logar de o terem feito na Jutlandia. Não obstante

a excellencia desta theoria, na pratica continuada da guerra,

não é possível, de facto, combater e retirar simultaneamente.

As circumstancias segundo as quaes se travaram os com-

bates na ultima guerra, foram evidentemente contrarias á

theoria do canhão de grosso calibre; porém, suppondo-se que

ellas tenham sido favoraveis, que os encouraçados adversarios

tivessem se defrontado mais cedo na Jtlandia, que a visibili-

dade, no inicio da batalha, estivesse alta, e assim se mantivesse,

não obstante o grande numero de canhões que atiravam, in-

fluisse para tornal-a precaria, como conceber-se, em circum-
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fogo; 2o) potência bastante para infligir damno material ao

inimigo no menor espaço de tempo possível, visto que, com

baixa visibilidade, as acções são breves e descontínuas.

Por outro lado, com alta visibilidade, a acção naval pôde

ser continua, e pôde ter inicio na distancia maxima; porém,

neste caso, a 
"espotagem" 

é mais difficil, 
"o 

fogo" menos

preciso e, por conseguinte, mais vagaroso. Por esta razão, o

canhão para as grandes distancias deve satisfazer principal-

mente a duas outras exigencias:

Justeza 
— 

que lhe é inherente pelo seu traçado.

Potência — 
para desmantelar o inimigo com poucas salvas.

O official que utiliza o armamento moderno dispõe de

meios intelligentes e engenhosos que muito o auxiliam no tiro

à grande distancia, e que lhe augmentam a capacidade de di-

rigir o tiro, porém, em ultima analyse, é o conhecimento pre-

ciso do logar onde cáe a salva que permitte o êxito do tiro. A
"espotagem" 

é, por conseguinte, no tiro a grande ou pequena

distancia, a funcqão primordial.

Qual o melhor calibro para o canhão a ser montado no

cncouraçado? — Ha muito que se discute a questão relativa ao

melhor calibre para o canhão a ser montado no encouraçado.

A' medida que se desenvolve a technica da construcção dos ca-

nhões, esta questão torna-se cada vez mais intensa e, ao mesmo

tempo, mais e mais indefinida; ás vezes, as opiniões voltam-se

para a construcção somente de canhões de grosso calibre, com

desrespeito das acções a pequena distancia; outras vezes, para

a construcção de armamentos adaptaveis ás duas condições.

E' evidente, que a recente construcção dos encouraçados
"Nelson" 

e 
"Rodney" 

mostra que a opinião agora na Ingla-

terra é pela theoria do canhão de grosso calibre, e esta theoria

está tão arraigada no espirito dos technicos que foi até o limite

extremo da capacidade humana na construcção satisfatória de

um canhão de grosso calibre. E' verdade que ambos os navios

possuem no seu armamento canhões de menor calibre, cujo

objectivo é defendel-os dos ataques torpedicos.
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A experiencia da ultima guerra é contraria á theoria do

canhão de grosso calibre, porque no começo da batalha

da Jutlandia, os cruzadores de batalha, allemães, providos de

canhões de 11 pôllegadas, 
destruíram, num instante, tres cru-

zadores de batalha, inglezes, dos quaes, dois armados com ca-

nhões de 12 pôllegadas, 
e um com canhões de 13 pôllegadas e

meia; um outro navio armado com canhões de 13 pôllegadas

e meia quasi teve o mesmo fim.

Nas Falklands, dois navios armados com canhões de 12

pôllegadas destruíram, em duas horas e meia, dois navios-ar-

mados com canhões de oito pôllegadas, pela applicação scienti-

fica da theoria que determinou a construcção dos canhões

cie 12 pôllegadas. A applicação desta theoria exige que o

navio se mantenha fóra da distancia maxima efficaz dos ca-

nhões de menor calibre do inimigo, evitando, assim, ser attin-

gido por elles, emquanto, com os canhões da sua bateria, vae

batendo o inimigo.

Esta theoria, humanamente fallando, não era applicavel

na Jutlandia, nem em outras batalhas, devido ao gasto enorme

de munição. Se o almirante Sturdee fosse compellido a en-

contrar, no dia seguinte á batalha das Falklands, dois outros

navios armados com canhões de 8 pôllegadas, tel-os-ia, certa-

mente, evitado pela razão acima referida. E, se no dia do

combate, o referido almirante tivesse encurtado a distancia,

de modo a entrar na distancia efficaz dos canhões de 8 polle-

gadas, o 
"Invencible" 

e o seu irmão teriam desapparecido nas

Falklands, em logar de o terem feito na Jutlandia. Não obstante

a excellencia desta theoria, na pratica continuada da guerra,

não é possivel, de facto, combater e retirar simultaneamente.

As circumstancias segundo as quaes se travaram os com-

bates na ultima guerra, foram evidentemente contrarias á

theoria do canhão de grosso calibre; porém, suppondo-se que

ellas tenham sido favoraveis, que os encouraçados adversarios

tivessem se defrontado mais cedo na Jtlandia, que a visibili-

dade, no inicio da batalha, estivesse alta, e assim se mantivesse,

não obstante o grande numero de canhões que atiravam, in-

fluisse para tornal-a precaria, como conceber-se, em circum-
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slancias como as referidas, que a theoria tivesse apresentado
uma prova real para apoial-a?

E, foi este facto, talvez, que induziu a Gran-Bretanha a
gastar 13 milhões esterlinos na producção de dois encoura-
çados, demonstrando, assim, recentemente, que a construcção-
naval ingleza evoluiu, produzindo um grande navio, no qual se
alliara a pratica á theoria.

Sobre isto, é conveniente citarmos algumas reflexões de
uma autoridade incontestável nestes assumptos.

"A 
que distancia devemos estar preparados para com-

bater? — Em qualquer, visto que as circumstancias, ou o inimgio.
podem nos privar da escolha.

"Nas 
grandes distancias, não devemos ficar fora do ai-

cance dos canhões, e nas distancias decisivas, devemos evitar
ficar opprimidos por um grande volume de fogo.

"Nós sacudimos as cabeças diante do pavor que nos ins-
pira vermos o effeito produzido por um projectil de grosso ca-
libre, e não fazemos caso do effeito produzido pelo projectil de
menor calibre.

"O 
principio relativo á justeza dos canhões, no seu actual

desenvolvimento, é um producto do tempo de paz, e é baseado
na falsa idéa de que um dos adversários pôde, sempre, con-
trolar a distancia, mesmo contra a vontade do outro.

"Sejam as velocidades dos navios adversários iguaes ou
desiguaes, nenhum partido combatente pôde tomar posição na
proa do outro, contra a vontade deste, para utilizar todos os
canhões.

"Uma manobra neste sentido pode sempre ser evitada, ou
mantendo-se a velocidade e o rumo, ou guinando-se para dentro
do circulo de menor raio.

"Quando duas forças entram em contacto em linhas pa-
rallelas, o único plano possivel é combater em rumos parallelos."A força melhor armada é aquella cujos navios transportam
o maior numero de canhões pequenos, aptos ao combate naquelle
dado momento.
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"O 
principio relativo á justeza, experimentado na paz,

tende a destruir o principio relativo ao numero, experimentado
na guerra.

As verdades contidas nestas asserções são de uma lógica
t_l, e de caracter tão evidente, que é bom lembrar que, não
obstante serem ellas factos eternos, constituem apenas pequenos
escolhos erguidos contra a avalanche revolucionaria do "Drcad-'
iiought" gigante que os innundou depois dellas escriptas. Con-
írontando-se a ultima asserção tem-se a idéa do que está acon-
tecendo agora, e o resultado, em vista do tratado de Washington
de 1921, deve ser a Grãn Bretanha, á medida que os annos
passam, só possuir poucos encouraçados, porem enormes. E
só este facto tornará impotente a Grãn Bretanha para proteger
o seu Império.

Na verdade, a construcção do "Drcadnought" corrompeu o
senso naval da Inglaterra, por isso que, não obstante constituir
o primeiro requisito elo encouraçado ser apto a combater, seja
qual for o seu traçado, todavia, muitos serviços lhe são exi-
giveis, entre os quaes, a distribuição de forças não é menos
importante do eme a capacidade de concentração para o ataque.

Outras qualidades de encouraçado: fogo de quilha —
Além do calibre e da qualidade do armamento dos últimos en-
couraçados inglezes, ellas possuem outras qualidades passíveis
de serem dissentidas pela critica profissional

Para que é que se gasta a intelligencia em arranjar-se uma
disposição ele canhões para 

"o fogo de quilha", quando não ha
exemplo de se ter utilizado delle na guerra, nem de se o ter
cxperimentaelo na paz, e o que é mais, quando o exame aca-
demico no taboleiro de manobra prova que elle é não só theo-
rica. como fundamentalmente impraticável?

Retirar do traçado do encouraçado este attributo inútil, é
não só simplifical-o, como tornar mais fácil a tarefa do con-
struetor naval.

Tubos torpedicos nos encouraçados — Haverá um exemplo,
sequer, de um encouraçado ter lançado torpedo em combate
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com ou sem êxito, excepto aquelle do século passado, em que
uma fragata chilena lançou um torpedo, que não produziu re-

sultado, contra o encouraçado peruano 
"Huascar"?

Quando lançados, os torpedos podem constituir fácil-

mente uma fonte de perigos para os navios amigos, se acontecer

desviarem-se da trajectoria, facto que, ás vezes, se verifica; e

attenta a distancia da qual elles são lançados pelos encouraça-

dos, o torpedo torna-se uma arma muito imprecisa. Além

disto, nos nossos encouraçados recentes, não só foram installa-

dos tubos torpedicos, como também voltámos á pratica, ha

muito condemnada, de os installar avante, ainda que longe da

prôa. Eis aqui uma outra questão: que vantagem e simpli-

cidade para o constructor naval, se elle sabe que, no novo en-

couraçado a construir, não tem que entrar em linha de conta

com o armamento torpedico?

O torpedo, devido ao grande augmento de velocidade e de

alcance que adquiriu, mudou muito de caracter, e se deve ter

em consideração, o facto de que, quando o torpedo foi in-

stallado no encouraçado, era essencialmente uma arma de pre-
cisão, para ser usada a pequena distancia, que era também a

distancia de combate para que tinha sido traçado o encoura-

çado. Todavia o torpedo é ainda uma arma de precisão á

pequena distancia, e de muito maior precisão do que antiga-

mente, especialmente á noite, e quando usado por navios ligeiros

de superfície, é uma arma altamente mortal.

É também uma arma imprecisa, não obstante, ser efficaz

sob certo ponto de vista, se fôr lançada em grande numero,

porém esta condição, geralmente fallando, só pôde ser util-

mente preenchida por uma esquadrilha de navios ligeiros ou

submarinos. Não é mais arma para o encouraçado, mas sim

um perigo que lhe traz complicação e empachamento.

A velociladc dos encouraçados — 
Qual é a razão desta

luta perpetua pela grande velocidade no encouraçado? O au-

gmento de uma ou duas milhas na sua velocidade nada accres-

centa ao seu requisito primordial, que e ser apto para cambater,

porque, defrontado com um inimigo que tenha vontade de

combater, elle não obtém vantagem alguma com a sua maior

velocidade.
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Sob o ponto de vista estrategico, e dentro de limites ra-

zoaveis, a velocidade no encouraçado é um requisito necessa-

rio, porém não lhe fornece a mesma vantagem que forneceria a

um bem traçado cruzador. Todavia, este attributo é grande-

mente influenciado pelo raio de acção e pela homogeneidade de

velocidade dos navios que compõem a força encouraçada.

Cruzadores — O cruzador moderno é uma outra prova do

effeito opprimente da fé no material, em logar do pessoal; do

mesmo poder de inspirar pavôr sobre a mentalidade que dirige

a construcção do encouraçado moderno. Os requisitos prin-

cipaes que deve possuir um cruzador são dois:

Apto a agir como esclarecedor.

Qualidades que o habilitem a escoltar um comboio. •

As qualidades para o primeiro caso não são as mesmas

exigidas para o segundo; no primeiro caso, o cruzador nunca

deve combater, a menos que seja forçado pela necessidade de

obter informações, e, no segundo, deve estar preparado a de-

fender o comboio. Dois requisitos são communs ás duas

funeções acima citadas: capacidade para o mar e raio de

acção; porém, nos demais elles differem, e differem tanto mais

quanto verificamos que, nas guerras antigas, as fragatas escol-

tavam os comboios veleiros, e na ultima guerra, as divisões de

encouraçados faziam a escolta delles atravez do mar do Norte.

O cruzador de dez mil toneladas de hoje parece ser uma

tentativa para obter-se um navio que satisfaça aos dois requi-

sitos, visto como são traçados para montarem canhões pesados,

e para desenvolverem grande velocidade; porém pôde acon-

tecer que elles sáiam um outro produeto forçado, como os

nossos últimos encouraçados do Convênio de Washington.

Quando cessar este pacto internacional, e a Gran-Bretanha

voltar ao costume de pensar por si, sobre a questão de navios

que ella necessita para os seus serviços navaes, como fazem mo-

destamente a França e a Italia, haverá perigo delia não saber

realmente o que necessita por falta de pratica. Não é pro-

vavel que os faça construir quando o pacto cessar, e quanto

mais durar esta situação, tanto mais difficil e custoso será

obtel-os.
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Cruzadores ligeiros — A guerra no mar do Norte pro-
duziu, já no fim, um typo de cruzador ligeiro muito efficiente.

Navio de plataforma alta, com os canhões na linha da quilha,
bom armamento torpedico, boa velocidade e boa capacidade ma-

rinheira. Seu raio de acção não era grande, e suas condi-

ções de habitabilidade eram más, porém, estes dois defeitos não

tinham grande influencia na occasião, porque naquella guerra as

opportunidades, 
que eram offerecidas. pela necessidade de

metter combustível a bordo, eram freqüentes, o que também

concorria para o descanço das guarnições. O desenho geral
desta classe continuou nos navios de após a guerra. O autor

destas linhas não sabe, porém, se as suas qualidades mari-

nheiras, raio de acção e condições de habitabilidade satisfazem

ás exigencias maiores da actualidade.

O desenho dos cascos — Parece duvidoso que o traçado

dos cascos dos actuaes navios de guerra seja a ultima palavra
nesta sciencia Quanto maior o navio, tanto mais estanque deve

ser especialmente se é propulsionado por um agente mecânico;

talvez os últimos encouraçados inglezes sejam mais estanques

do que muitos do periodo da Grande Guerra, que se enxur-

ravam nas avalanches d'agua dos temporaes do mar do Norte;

porém, a este respeito, o tamanho só tem valor quando o casco

e bem talhado. Os tanques de experimentação cjue fornecem

muita informação para o traçado dos cascos são de valor

incontestável, porém é possível que se dê muita fé ás expe-

tiencias de laboratorio; todavia, quando surge um problema de

collocar a bordo pesos grandes e concentrados, a questão
torna-se muito mais complicada.

Parece haver presentemente dois desejos principaes quanto
ao traçado dos navios, sejam elles mercantes ou de guerra; o

primeiro é que elles devem ser velozes e o segundo estanques.

Em navios de guerra, o segundo é sacrificado pelo primeiro.
Não será possível obter as duas qualidades ao mesmo tempo?

Será a prôa, em fôrma de ponta de agulha, ou melhor, de

lamina de navalha, o único traçado que dê velocidade ao casco ?

Os yachts de corrida têm as proas mais em fôrma de colheres

do que de laminas de navalhas e, fnesmo assim elles se erguem

sobre as vagas com infinita graça e destreza.
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E' certo que o torpedo move-se completamente debaixo

dagua, porém devemos nos lembrar que seu primeiro e quasi

milagroso augmento de velocidade, quando deu os primeiros

passos, foi obtido unicamente pela substituição do cône em

fôrma de agulha pelo de fôrma arredondada. Em movimento,

cm baixo ou em cima dagua, torna-se necessário elevar os

pesos, porque, do contrario, a agua os afoga, e somente a

fôrma da prôa é que constitue o primeiro e maior requisito

para a conquista daquejla vantagem. Mas ha uma cousa ainda,

que eu nunca olho sem uma. renovada admiração de juventude,

e esta é a prôa do navio. Nella reside o segredo de toda a

navegação...

CONCLUSÃO

O que a Gran-Bretanha precisa é de pessoal, e não de

material, que inspire pavor. Do mar retira ella sua vitali-

dade; de todos os homens, aquelles de que ella mais precisa são

os do mar — e como a guerra é uma contingência sempre

possível, seus homens do mar devem estar promptos para

todas as eventualidades. O mar é o único meio onde elles

se podem tornar aptos.

Dê-lhes a Gran-Bretanha navios, em numero sufficiente,

e com qualidades razoaveis, e os conhecimentos necessários,

afim de habilital-os a trabalhar e a aprender em conjunto as

artes do mar, na paz e na guerra, e poderá abandonar, desde

já, e para sempre, esta corrida arrogante, de perpetua com-

petição, em busca da posse destes monstros da guerra.

Rio, 10-2-1928.

Vieira de Mello

Cap. de Fragata



Applicações das propriedades 
Piezoelectricas na Radiotechnia

É hodiernamente da maxima importancia a applicação

do crystal de ,quartzo nos problemas de communicações,

quer navaes militares, quer navaes commerciaes, sendo que

naquelles é que se nos resaltam com toda a sua pujança

soluções, permittindo a efficiencia completa de certas forças

navaes auxiliares.

Assim é que nas radio-communicações dos submersi-

veis, já se obtêm trocas de signaes a distancias apreciaveis,

quando immersos a profundidades que os tornam invisíveis,

evitando suas localisações por elementos inimigos, com

estações radiogoniometricas, como aconteceu na grande

guerra, em que os inglezes em escuta permanente nessas

estações determinavam as posições dos submersiveis alie-

mães, que em determinada hora emergiam para se radiocom-

municarem, não se lembrando que em zona de guerra, a

maior efficiencia da radio está no silencio, como dizia um

emerito almirante inglez.

Si na grande guerra estivesse no dominio pratico o em-

prego das propriedades piezoelectricas do crystal de quart-

zo, os allemães teriam evitado a perda de quasi 50 % dos

seus submersiveis, caçados pelos inglezes, depois de loca-

lizal-os radiogoniometricamente, como acima referi.

Donde se vê que as nações que possuírem submersiveis

novos, commetterão a maior das desidias administrativas

si não os dotarem com estações radiopiezoelectricas, pro-

blema sem difficuldade, como em poucas palavras faremos

ver.

O crystal de quartzo tem a propriedade de transformar

em oscilações sonoras as oscillações electricas produzidas

por qualquer processo empregado em radiotelegraphia, e

vice-versa.
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De modo que com uma estação emissora radiotelegra-
phica são produzidas oscillações electricas, que conduzidas
ao crystal em determinadas condições serão transformadas
em vibrações mecânicas que se propagarão, através da agua
onde seja immerso o crystal, com a velocidade do som. Um
submersivel, immerso no raio de acção da estação emisso-
ra, com idêntico-crystal ao contacto com a agua que vibra-
rá com as ondas sonoras chegadas, transformando-as em
oscillações electricas, estará apto a recebel-as, desde que
possua uma estação receptora radiotelegraphica ligada ao
crystal.

É claro que a propagação das oscillações sonoras atra-
vés do meio líquido não se fará tão facilmente como as ele-
ctricas através do ar; estará sujeita á variação de pressão
sempre crescente com a profundidade. D'onde se infere
que o alcance das oscillações ultrasonoras será inversa-
mente proporcional á profundidade, em progressão quasi
geométrica, conforme experiências feitas, isso mesmo
dentro de certo limite.

Outra applicação das propriedades piezoelectricas do
crystal de quartzo tem logar na estabilisação da freqüência
das ondas curtas.

As ondas curtas sendo oscillações persistentes, sua
recepção será feita pelo processo dos batimentos, cuja fre-
quencia deve estar nos limites da nossa audição.

Uma variação pequena da tensão da placa, o movi-
mento do pessoal da estação nas proximidades dos circuitos
de emissão, o balanço da antenna, e as vibrações do funccio-
namento dos motores, podem ser causa de variações de fre-
quencia, que acarretarão variações na nota de batimento e,
portanto, variações nos signaes quando recebidos.

É esta a difficuldade da recepção das ondas curtas.
Dahi a necessidade da estabilisação da freqüência des-

sas ondas.
Foi o crystal de quartzo empregado como um dos pro-cessos para se conseguir este desideratum.
As freqüências electricas fornecidas por um crystal de-

terminado, sob a acção de vibrações mecânicas, são perfei-tamente determinadas.
Os crystaes devem ter uma forma geométrica regular,

com faces normaes umas ás outras, e devem ser collocados
entre duas placas metallicas, que constituem um conden-
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sador que transmitte as oscillações electricas ás quaes dão

logar as vibrações mecanicas do quartzo, ou inversamente.

A frequencia da oscillação mecanica de um crystal é

inversamente 
proporcional á dimensão parallelarhente á

qual elle vibra, o que importa em dizer que o comprimem >

(ia onda electrica correspondente a um crystal será propor-
cional á mesma dimensão. Assim uma espessura de lmm

corresponde a uma onda de 105 a 115 metros.

Donde se conclue que, por meio dos crystaes de

quartzo, será fácil confeccionar estações emissoras de fraca

potência que produzirão oscillações de frequencia perfeita-
mente definidas.

No caso de estações emissoras de potência mais ele-

vada, a ampíitude das vibrações mecanicas tomará um valor

a que o crystal não resistirá. Empregar-se-ha então uma vai-

vula tliermo-ionica de fraca potência, cujas oscillações

serão amplificadas depois.

No dominio da navegação commercial teremos outra

applicação do crystal de quartzo, garantindo a entrada dos

navios nos portos com cerração.

É o que se obteve em experiencias na linha Douvres-

Calais, onde a cerração é muito commum; isto acrescido

das correntes existentes na Mancha e da influencia do vento,

faz com que os navios que demandam Calais tomem uma

rota bem differente daquella que deveriam seguir para, com

segurança, entrar no porto, apezar do conhecimento por

parte dos commandantes do regimen de marés.

Como o movimento do porto é intenso devido a ser

Calais o ponto de partida de numerosos trens rápidos para
di versos pontos continentaes, é de importancia capital exis-

tir um horário para chegada dos vapores; dahi a necessi-

dade da existencia de um meio que garantisse a navegação

e ao mesmo tempo permittisse a determinação da posição
dos navios ao se approximarem do porto sem ser preciso
interromper a navegação.

Foi o crystal de quartzo que permittiu a solução do

problema.

Paulo Lougevin, o primeiro que utilisou as proprie-
dades piezoelectricas do crystal de quartzo, foi quem per-
mittiu, com seu projector ultrasonoro submarino, a solução

positiva do caso em questão.
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Em Calais foi fixado o projector na extremidade de um
tubo estanque a alguns metros abaixo da superfície do mar.
O projector é dirigido na direcção de Douvres.

Um" conductor isolado sahindo do tubo liga o projectora uma estação emissora valvular de oscillações de fre-
quencia 40.000. De modo que estas oscillações, são con-
duzidas ao projector que as transforma em oscillações so-
noras (propriedades piezoelectricas do crystal existente na
extremidade inferior do tubo) que se propagam na elirec-
ção ele Douvres, d'onde vêm os navios cuja navegação se
quer garantir.

A recepção dos signaes se faz com um dispositivo igual,
baseado em que as propriedades piezoelectricas elo quartzo
são reversíveis, isto é, as oscillações sonoras captadas são
transformadas em electricas de igual freqüência, que serão
amplificadas á alta freqüência e depois recebidas por bati-
mentos com um heterodyno.

A bordo (recepção) immerge-se o tubo verticalmente
pelo seu próprio peso, orientavel em todas direcções. A'
extremidade superior do tubo se acha um disco circular
graduado em graus que permitte a marcação do projector
de Calais com a maior intencidade dos signaes no phone,
em cuja direcção a concentração das oscillações será
máxima.

Outra applicação não menos importante das proprie-
dades piezoelectricas do crystal de quartzo tem logar na
determinação da distancia entre dois pontos marítimos.

M. Florison, foi quem teve está idéa, para o que se faz
emittir simultaneamente, por um manipulador especial, um
signal ultrasonoro nagua por um projector e um signal de
radiotelegraphia no ar segundo os princípios conhecidos.
No segundo ponto, na recepção, os apparelhos são dispostos
ele modo que um dos lados elo phone receba os signaes
acústicos e o outro os signaes transmittidos pela radio-
telegraphia.

A velocidade das oscillações electricas no ar é pratica-
mente instantânea (igual á da luz), emquanto que a das
oscillações sonoras n'agua é de cerca de 1500 metros porsegundo.

Com o intervallo de tempo que se obtém com um
chronographo entre os dois taps recebidos nos dois lados
do phone, teremos conhecidos o tempo e a velocidade, e
portanto a distancia será facilmente determinada por uma
simples multiplicação.
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Tenho assim tratado das applicações mais importantes

das propriedades piezoelectricas 
do quartzo, deixando de

tratar de uma que só interessa accidentalmente, tal a que

nos permitte reconhecer a presença de recifes invisíveis em

pleno mar, para poder ainda me referir a um estudo scien-

tifico, que reputo de muita importancia por servir de base

a outros futuros que delle advirão.

Ha um anno e pouco um engenheiro allemão, em estu-

dos em seu laboratorio, intercalou um crystal de quartzo

em um circuito electrico percorrido por correntes de alta

frequencia e sujeitou o conjuncto a uma tara. Verificou

elle nessas experiencias que o quartzo perdia uma parte de

seu peso, toda vez que o conjuncto fosse percorrido poi

correntes de alta frequencia.

Esta experiencia deu em resultado considerações de

articulistas que diziam ter sido diminuída a gravidade, e

até uma revista dizia em um pomposo artigo: A annula-

ção da gravidade".

Não concordo com o titulo desse artigo, e acho que

essas experiencias vieram mais uma vez confirmar a theo-

ria electronica da matéria, que, sujeita a uma força exte-

rior apreciavel, começou a se desmaterialisar rompendo o

estado de equilibro dos electrons, acarretando uma perda

de parte da massa do quartzo e, portanto, de seu peso.

Fevereiro de 1928.

Pio da Rocha Pombo

Capitão Tenente



TABOAS NÁUTICAS ESPECIAES

Já é bastante grande 
o numero de taboas nauticas con

st ruídas sob o escopo de facilitar os cálculos relativos á deter-

minação do ponto no mar.

Ainda não conhecemos a maioria dellas, e por isso, não po-

demos emittir opinião justa e segura sobre as que se devem

preferir. Entre ellas figuram as do Commandante Radler de

Aquino, nome sobejamente conhecido nos círculos navaes, o

que por si já é um titulo de recommendaçao para ellas. Fun-

dam-se na decomposição do triângulo de posição em dois

triângulos rectangulos, com grande vantagem para as soluções

lapidas inherentes aos cálculos náuticos no methodo de Saint-

Hilaire.

Nos cálculos por nós feitos até aqui temos empregado ora

taboas especiaes, ora as formulas consagradas a esse fim.

Em face do crescente numero de taboas que dia a dia sur-

gem nas livrarias, tem-se de certo a impressão de que o uso

dellas é a solução de uma necessidade como que imperiosa,

quando no nosso entender tal não acontece.

O methodo mais justamente 
recommendado para a deter-

minação do ponto é o das rectas Saint Hilaire , onde ós

elementos que requererem o emprego das taboas especiaes ou

de formulas apropriadas são altura e o azimuth estimados.

O primeiro desses dois elementos deve ser calculado com

bastante rigor, pois, como se sabe, da differença entre elle e a
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altura verdadeira applicada para ou contra o astro na direcção

do azimuth estimado, é que se concluem as coordenadas do

ponto approximado.

Esse calculo não precisa na maioria dos casos ser executado

rapidamente, como poderá parecer, em face das grandes mar-

chas dos modernos navios, porquanto ter-se-á quasi sempre a

faculdade de escolher com grande antecipação o astro a obser-

var em um instante previamente escolhido.

Assim, supponhamos que á meia-noite de um certo dia o

encarregado da navegação resolve observar ás 4 horas do dia

seguinte; para isso mediante uma rapida inspecção no Alma-

nack Náutico deverá escolher o astro ou os astros capazes de

serem observados, tendo o cuidado de calcular as coordenadas

estimadas que vae ter o navio no referido instante, o que será

sempre viável uma vez conhecidos a marcha e o rumo.

E' evidente que, nesse caso, em face de tão larga anteci-

pação, não se pôde considerar uma solução como que imperiosa

o uso das taboas para a pratica dos cálculos.

Temos feito vários cálculos desse genero com o cuidado

de registrar o tempo gasto com elles, ora empregando taboas

especiaes, ora formulas apropriadas, e o máximo desse re-

gisto no primeiro caso tem sido approximadamente de ires

minutos e no outro de quatro.

Pôde ser que outros calculistas tenham conseguido reali-

zal-os em menores tempos, mas quanto a nós é o que effecti-

vãmente temos obtido depois de bem treinarmos quer num,

quer noutro caso.

Assim como existem varias taboas especiaes, ha também

varias formulas, das quaes as mais usadas são a do semi-seno

verso (haversine) e a usada na Escola Naval de França. Am-

bas são de muito fácil e rapida applicação:

ssvdz0 r= ssv (le 
— d), + coslcosdssv/P

sen ae = senle send + coslecosdcos!/P.
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Na primeira para se ter (1 
— d) faz-se a subtracção ari-

themtica 
quando lc e d têm o mesmo signal, e a somma no caso

contrario.
' 

Na segunda dessas formulas o Io termo tem o signal ( + )

quando le e d têm o mesmo nome, e no caso contrario ( 
— 

) ;

o 2o termo só tem o signal ( 
— 

) quando TPj > 6h.

Não fazemos referencias especiaes ás taboas porque são

ellas em tão grande numero, que teríamos, com isso, um tra-

balho 
por demais afanoso, extenso e fóra mesmo dos moldes

destas breves considerações.

A quem queira estudal-as devidamente, recomendamos o

bello trabalho do Capitão de Fragata Roberto de Barros, lente

cathedratico de navegação da nossa Escola Naval.

Das duas formulas acima referidas damos preferencia á

usada na Escola Naval de França por ser a mais fácil de reter

na memória, pois não é mais c!o que a formula fundamental

da trigonometria espherica adaptada ao triângulo de posição.

Com essa rapida exposição não tivemos o menor intuito

de diminuir o valor das taboas especiaes; longe de nós seme-

lhante idéa, pois ninguém poderá negar os seus inestimáveis

prestimos aos labores do navegante; o que tivemos apenas em

vista com estas observações foi mostrar que o seu emprego,

permittam-nos repetir, não constitue uma necessidade de tão

grande monta, ou melhor, uma solução imperiosa para a pra-

tica dos cálculos náuticos.

A titulo de illustrar o que dissemos em respeito á formula

usada na Escola Naval de França para o calculo da altura esti-

mada em funcção de 1„, d e JPe, vamos apresentar um pequeno

exercício de estrella:

No dia 7-7-927, pelas 4 hs. (t. c.) em le = 28° 30' S

e L0 = 44° 50' W, achou-se a Ao 
"Altair" 

= 28° 41' 10" mar-

cando o chr. 5h16m30" cujo EA = lh54m23' ( + ) sendo d

elevação = 20 pés.

Ponto approximado Saint Hilairè?
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C 5h16m30s
EA lh54m23s d * — 8"40',5 N

Hm. Gw= 7h10m53" Ao* 28°41'10"
Mm+ 12"= ]8h57in01" 6'10'

HsG= 2"07m54,'
Let = 2h59m20s Av * ¦= 28"35'00"

Hsle = 23h08m348
Al * = 19h47m15s

_He __;_?%_- S^l^lS" (Astro a W)

le) lgsen = 1,678663  lgcos 1,943899
d) lgsen = 1,178486  lgcos 1,995003

lg Io termo = 2,857149 /P'e) lgcos 1,805077

lg 2" termo = 1,743979
Considerando só quatro decimaes na taboa XXIV de Norie

(antiga)
1° termo 0,0719 ( — )
2" termo 0,5545 ( + )

sen nat ae = 0,4826
ae = 28"51'

Calculo de Z:

Z 60° NW

a = 0,45 ( — 1
b = 0,20 ( —)

c = 0,65 (-)
Com os elementos ae, av e Z póde-se pelo calculo ou por

um simples graphico solucionar a questão.
Nota. Deve-se sempre preferir a solução graphica por

ser muito mais expedita e residir exactamente nella uma das
maiores vantagens do emprego das rectas de altura, em vista
das grandes marchas dos navios.

NlCANOR PROENÇA
Capitão de Fragata
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Habitahilitíaüe — 
Regeneração ou Renovação da fltmospliera üo navio —

Gubagem, flrejo, Ventillação 
— 

Tempo tíe paz e tempo fle guerra

(Estudo do Dr. Cazamim, medico da marinha dc guerra

francesa)
•• •' l%

"Haurir, 
qual elixir, ár luminoso"

(A. Cazamian, 
" 

Sous lc Voile").

A bordo dos navios de guerra, são innumeras as causas

tendentes a tornar mais ou menos insustentável a atmosphera

dos compartimentos habitaveis; variam em proporção á ma-

neira porque são observadas em tempo de paz ou no período

ce guerra.

Trata-se também de uma serie de factores alheios ao

homem, em relação á funcção militar, á sua organisação inr

dustrial, ás circumstancias diversas da navegação: productos

emanados de focos de combustão e de machinismo em acção.

vapores de essencia e de petróleo, substancias voláteis despren-

didas por toda a especie de abastecimentos, exhalações, gaz

de explosivos ou dos engenhos asphyxiantes, humidade pro-

veniente de variadas origens, presença de numero conside-

ravel de apparelhos calori feros, etc.

Todas estas causas, em conjuncto, tendem tornar com

presteza nocivo o ambiente de bordo, a realizar o que pode

chamar, de modo geral, a contaminação da athmosphera, con-
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taminação essa que a hygiene tudo deve envidar para evitar,

por todos os meios compatíveis ao destino do navio.

No inicio deste estudo torna-se preciso procurar, entre

os factores de viciação, os que, do ponto de vista pratico,

devem ser postos em primeiro plano, áquelles que, precisa-

mente, poderiam ser erigidos em critérios da contaminação

da atmosphera, contra os quaes seria mister abrir particular

lucta.

Por muito tempo pensou-se ser possível avaliar o gráo

de impureza com o auxilio de Índices de ordem chimica.

Admittiu-se, por exemplo, que o ácido carbonico con-

tido na atmosphera podia praticamente servir para medir a

importancia da viciação. K' apenas na quantidade de 1 á 2

por cento que o CO2 começa a se tornar inquietante na atmos-

phera. Na dose de 4 á 5 por cento produz effeito anesthe-

sico. O ambiente torna-se, em absoluto, irrespirável quando

a sua proporção attinge 30 por cento.

Na pratica, porém, não se admittiria que occupantes de

um local marginassem, embora de longe, valores toxicos.

Os hygienistas, preoccupando-se, a justo titulo, de crear

atmospheras de pureza ideal, só se resignaram a tolerar am-

biente aéreo, contendo máximo de ácido carbonico 10 vezes

menor do que o computo perigoso. Qs cálculos de renovação

da atmosphera baseam-se, no máximo admissível, em 1 p. 1000,

e não 1 p. 100 de CO2 no meio gazoso em que sêres humanos

permanecem.

Aceito este principio, torna-se fácil, pelo calculo, deter-

minar a quantidade de ár renovado necessário a cada indivíduo,

em unidade horaria, afim de evitar quantidade igual, porém

nociva, de ár em ácido carbonico.

A quantidade de CO2 exhalada, por hora, por indivíduo,

varia naturalmente segundo a idade, o sexo, a estatura, o es-

tado de saúde ou de doença, e, sobretudo, a somma de tra-

balho despendido; pode-se, não obstante, cifrar esse dispendio

de CO2, em média, em 20 litros por hora. Como o ár exte-

rior, habitualmente, não contém mais de 3 p. 10.000 (em vo-
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lume) desse ácido carbonico, infere-se ser necessário e bas-

tante fornecer a cada indivíduo cerca de 30m3 de ár novo, por

hora, afim de evitar qualquer accumulação desagradavel de

CO2 na atmosphera.

Pensou-se igualmente em medir o gráo de impureza de

ambiente determinado, isso de accôrdo com o seu empobre-

cimento em oxygenio.

As necessidades do organismo humano em oxygenio,

foram, ha pouco, determinadas pelo sr. e senhora Benedict.

O adulto, dos dous sexos, deitado e em estado de reso-

lução muscular completa, consome, em média, por minuto, 200"13

de oxygenio (existe, de indivíduo a outro, desvio de 10 e mesmo

20 p. 100, independente do factor peso do corpo). Esta

quantidade de O corresponde a um litro de ár atmospherico.

O consumo básico de oxygenio é, portanto, por hora, de 12

litros d'Q, seja 60 litros de ár.

Se o exercício muscular é violento, estes algarismos devem

ser multiplicados pelo coefficiente 4 ou 5. Têm-se, d'ahi,

neste caso: 12x 5=600 litros de oxygenio e 60x5=300 litros

de ár novo.

Note-se, que todo o oxygenio de volume determinado de

ár atmospherico não é susceptível de ser utilizado pelo orga-

nismo. Não é ainda absorvido pelos capillares do pulmão,

quando a sua tensão própria torna-se muito baixa em am-

biente empobrecido. Neste sentido, o algarismo theorico deve

ser melhorado pelo menos cinco vezes o seu valor.

O deposito de ár novo precisa ser, portanto, por indi-

viduo e por hora, de 3001X5=l,m35.

D'ahi, se infere, que, quanto á um compartimento fechado,

a quantidade de ácido carbonico de atmosphera respiravel

tornar-se-á critica muito tempo antes que a proporção de oxy-

gênio caia a baixo das necessidades physiologicas. E' o que,

aliás, se observa, nos submarinos quando em immersão, nos

quaes, desde a 8" hora, em média, torna-se mister preocupar-se

com a elevação da quantidade de ácido carbonico, apezar de só

ser nas proximidades da 16a hora que se necessita abastecer a

atmosphera de oxygenio.



1318 REVISTA MARITI-MA brasileira

Será preciso provocar a intervenção, na genese do me-

phjtismo dos locaes, de productos voláteis provenientes do

funccionamento dos emunctorios (glandulas excrectorias) cuta-

neos e do resfolegar da respiração, productos postos em causa

por Brown-Sequard e d'Arsonval, sob a denominação de an-

thropotoxinas ?

Acreditamos que não. Trillat demonstrou que as atmos-

plierás viciadas pelos gazes da respiração contem ammoniaco,

aminas da série gorda, e substancias voláteis tendo analogias

com os alcalóides. Estes productos, porém, não são directa-

mente. perigosos ao organismo. Ao que parece, só desem-

penham papel nocivo quando favorecem a nutrição e a repro-

ducção de bactérias em suspensão na atmosphera, 
"na 

nuvem

bacteriana" de Trillat. Este papel 
"entrophico" 

pertence es-

pecialmente, segundo este autor, ao ammoniaco diluido a

1 p. 5.000.000 e ás aminas (*) gordas taes como a trimethyla-

mina e mormente a amylamina.

Aliás, nos navios de guerra modernos, não se leva em

conta, do ponto de vista da contaminação eventual das atmos-

pheras interiores, a decomposição, sob a influencia do calôr e

da humidade , das matérias organicas que, em navios descui-

dados de aceio, se accumulam nos porões e duplos fundos.

O antigo 
"pantano 

náutico" desapparece com a marinha a vela.

Em tempo de paz, têm-se o enriquecimento do ambiente

em vapores toxicos de natureza diversa, derivados dos aprovi-

sionamentos em munições, em combustíveis (carvão, petroleo)

ou do funccionamento de numerosas machinas e, em periodo

de guerra, a contaminação da atmosphera pelos gazes nocivos

(CO, vapores nitrosos, etc.) provenientes das polvoras e ex-

plosivos, ou systematicamente empregados pelo inimigo nas

vagas ou projectis asphyxiantes. Trata-se, porém, de even-

tualidades particulares, contra as quaes deve ser organisada

prophylaxia especial, da qual só nos limitaremos, aqui, em

assignalar a ameaça.

(*) Aminas — corpos derivados do ammoniaco pela substituição
de um ou mais dos hydrogenos por um ou mais radicaes. — N. da R.
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Na realidade, a experiencia crucial de Flugge, que requer

ser lembrada no inicio de todo o estudo sobre o viciamento da

atmosphera dos locaes habitados, demonstra peremptoriamente

que as indisposições, depois, os accidentes verdadeiros que se

produzem nos ambientes insuficientemente renovados, são at-

tribuiveis, em primeiro logar, não á modificações de seus cara-

cteristicos chimicos, mas ás mudanças de suas propriedades

physicas (temperatura, estado hygrometrico, viscosidade, etc.)

e, em resumo, á um enfraquecimento do que se poderá chamar

o seu 
"poder 

refrigerante."

Encerre-se indivíduos em quarto fechado \ ruminarao o

ár até apparecer o incommodo; forneça-se-lhes, então, sem de

modo algum modificar os caracteres do ambiente, ár fresco de

fóra por meio de canalisações especiaes. Tal recurso não lhes

proporcionará melhoras.

Tire-se-os do meio viciado; o ár puro os envolverá; por

intermedio de tubelagem, porém, continuem a respirar a atmos-

phera do recinto viciado. Desde então, todo o incommodo

desapp^recerá, embora o ár que lhes chegue aos pulmões seja

o do quarto empobrecido de oxygenio, enriquecido, ao contra-

rio, de ácido carbonico e de emanações diversas provenientes

da pelle e dos pulmões.

Em resumo, indivíduos collocados em atmosphera progres-

sivamente contaminada pelo proprio facto da permanencia

desses indivíduos, antes que essa atmosphera se torne irrespi-

ravel e tóxica pelas modificações de ordem chimica, produzir-

se-ão alterações das constantes physicas que as tornarão into-

leraveis. Estas alterações physicas do ambiente confinado (au-

gmento de temperatura, de humidade, de viscosidade), pro-

vocam perturbações embaraçando o organismo no seu esforço

permanente para manter a sua constante thermica no gráo

necessário: a temperatura do corpo augmenta e a indisposição

vae também em crescendo.

Na pratica, é de mediocre interesse reter-se em determinar

a quantidade de oxygenio na atmosphera, afim de apreciar o

valor da contaminação. Em todo o caso, a dosagem de ácido

carbonico, salvo quando attinja percentagem extrema, não deve
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ser encarada como indice de accrescimo correlativo da tempe-
ratura da pelle, dos vestuários dos occupantes do local, dos
productos voláteis provenientes dos apparelhos digestivos e res-
píratorios.

Concebe-se, em compensação, a importância de determi-
nar, afim de medir o quantum do viciamento, o "poder refri-
gerante" sobre o organismo, da atmosphera do local conside-
rado.

Essse poder refrigerante depende:
1.° Da perda de calor do corpo pela radiação; é funcção

do desvio entre a temperatura do organismo e a do ár; a irra-
diação calorica augmenta, effectivamente, com o abaixamento
da temperatura ambiente.

2." Da parte de calor por convecção e conducção: Uma
nova corrente de ár substituída por camadas de ár aquecido ao
contacto do organismo; a velocidade da circulação do ár será
funcção da quantidade de calorias subtrahidas pela convecção e
conducção. Outros factores precisam ser simultaneamente to-
arados em consideração: a temperatura do ár que circula, e,
bem assim, o seu gráo hygronometrico: Si um estado hygro-
nometrico elevado favorece a perda de calor por convenção e
conducção abaixo de 18°, esta mesma condição desfavorável
torna-se nociva a partir de 21", pois embaraça a evaporação do
suor.

3.° Da perda de calor por evaporação; é funcção da tem-
peratura do ár, de sua velocidade, e também de sua tensão de
vapor d'agua. Quanto mais alta for a temperatura, mais apto
se tornará o ár de se carregar dc vapor d'agua, de evaporar o
suor. Se o ár é estagnante, as camadas mais próximas do
corpo se saturam quasi por completo, sustando a evaporação.
Em definitivo, quanto mais fôr sêcco o ár, tanto maior será o
seu poder evaporador.

Seria, portanto, de primordeal interesse possuir um instru-
mento capaz dc medir o poder refrigerante do ár. Esse instru-
mento registraria resultado global, combinação de muitos fa-
ctores dos quaes um, pelo menos, a velocidade do movimento
da atmosphera, é delicado a apreciar isoladamente.
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Tal instrumento existe: é o catathermometro de Léonard

Hill.

E' constituído por especial thermometro, de cerca de 8 po-

legadas e meia de comprimento, munido, em uma de suas ex-

tremidades, de alargamento de 3|4 de pollegada de diâmetro e

cheio de álcool colorido. A haste do thermometro só tem duas

graduações (95 e 100 gráos Fahrenheit). Na extremidade su-

perior da haste, ha pequeno 
comprimento em que o álcool pôde

subir quando o apparelho é mergulhado em agua moderada-

mente (nunca acima de 60°C) (fig. 1).

I
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O catathermometro com o seu reservatório secco, ou mo-

lhado com auxilio de tecido de ponto de meia (tricot) que

envolva o reservatório. Nos dous casos, começa-se por collocar

o apparelho em agua quente, até que o liquido colorido alcance

a camara terminal.

Si se quizer fazer uma medida a secco, retira-se, então, o

catathermometro da agua, enxugando-se rapidamente o reser-

vatorio; si se deseja empregal-o humido, basta espremfcr o

excesso dagua da haste. O apparelho suspende-se verticalmente

á certa distancia do operador.

Emquanto elle se resíria, baixa o nivel da columna do

álcool; com auxilio de um relogio de segundos, nota-se o tempo

necessário para que elle caia da graduação 100° á graduação

de 95°. Ha um coefficiente marcado na haste do apparelho.
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Dividido pelo numero de segundos reclamado pela descida, dá

c valor do poder refrigerante do ár em objecto de temperatura

approximada a do corpo humano, expresso em millicalorias

por lcm; e por segundo.

Si se utilizar de um catathermometro sêcco, a velocidade

de resfriamento é unicamente influenciada pela temperatura da

atmosphera e o movimento do ár; com o reservatório molhado,

entra em jogo o estado hygrometrico do ár, e o resfriamento

se faz do mesmo modo pela evaporação como pela irradiação

e convenção. A differença das duas mensurações avaliará pre-

cisamente o poder refrigerante imputavel só á evaporação.

Os algarismos fornecidos pelo catathermometro de Hill

coincidem, com assaz approximação, aos obtidos, com o auxilio

de buscas laboriosas e complicadas, com os thermometros ordi-

narios, os hygrometros, os anemometros, etc. Bem assim, se o

erro instrumental pôde attingir 10 p. 100 a mais ou menos dos

valores reaes, basta que os diversos apparelhos dêem resultados

constantes, comparaveis de uma para outra experiencia.

Léonard Hill imaginou, também, um instrumento ainda

mais simples do que o catathermometro, o 
"confinemeter".

Consiste em "ma caixa metallica cylindrica, de 18 cm. de altura

e de diâmetro de 10 cm., na qual se acha inserida uma lampada

de filamento de carbono de 8 velas (*).

Quando o 
"confinemeter" 

marca 30° C, o 
"catathermo-

metro" dá 7 millicalorias por centímetro quadrado e por segundo.

E', portanto, esta temperatura do 
"confinemeter" 

que se deve

envidar obter no local.

Das considerações que precedem, resulta que, nas circum-

stancias mais habituaes da vida de bordo, as constantes physicas

da atmosphera requerem ser tomadas em particular conside-

ração, no referente á contaminação, isso muito antes que as

constantes chimicas reclamem a attenção. Tal circumstancia

(*) A lampada de 8 velas inglezas fabricada por Edieswau & C.

Queen Victoria Street, Londres. Contanto que a voltagem seja rega-

lar, a differença do potencial da corrente pode ter um valor qualquer
entre 100 e 200 velas.
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concebe-se facilmente si se encara os múltiplos factores que,
em um navio, tendem a elevar o gráo hygrometrico da atmos-

phera até a saturação, e provocar augmento insolito da tempe-

ratura dos locaes habitados.

Vem a pêlo, agora, perguntar quaes são, do ponto de vista

geral, os methodos de que o engenheiro-hygienista pôde dispor

para manter as diversas caracteristicãs do ambiente nos limites

physiologicos ?

E', antes de tudo, perfeitamente possível, e isso se obtém

no submarino em immersão, em espaço inteiramente fechado,

privado de qualquer communicação com o exterior, corrigir

artificialmente as viciações de ordem chimica ou physica da

atmosphera, sem recorrer á renovação do ár. Os processos de

regeneração do ár viciado entraram na pratica corrente: uma

mesma atmosphera pôde ser indefinidamente ruminada pelos
occupantes de um local, sem produzir effeitos nocivos ao orga-

nismo, contanto que sejam mantidos constantes os valores chi-

micos e physicos.

E' fácil, por exemplo, fixar, com auxilio de solução alca-

lina, o ácido carbonico que tende em se accumular no comparti-

mento e attingr gráo nocivo; de remediar o déficit de oxygenio,

provocando o desprendimento no recinto de quantidade deter-

minada desse gaz, por meio de reservatórios mantidos sôb pres-
são. O emprego do oxylitho realiza, um conjuncto, duas

desideratas 
que precedem, as reacções necessarias, realizando-sc

graças ao vapôr dagua da atmosphera, assim fixada. Se não

se empregar o oxylitho, a humidade excessiva do local poderá

ser corrigida por meio da potassa ou de soda causticas.

Caso fosse preciso, os productos voláteis 
provenientes dos

pulmões 011 da pelle poderiam ser destruídos, como indica Trillat,

espargindo o ár com agua acidulada por H-' SO4.

Já dissemos ser indispensável: baixar a temperatura das

camadas de ár em contacto com os organismos; facilitar a

evaporação cutanea; diminuir a viscosidade da atmosphera.

Evita-se a constituição do pantano aéreo estagnante, pela movi-

mentação continua do ambiente. Consegue-se esse desideratum,
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na pratica da navegação submarina, forçando-se a continua cir-
culaçao do ár, em systema appropriado de canalisações, com o
auxilio ele ventilador electrico. Póde-se ainda dirigir a corrente
aérea á caixas munidas de reactivos chimicos convenientes; ha
alta conveniência de logo desembaraçar o ambiente dos productosnocivos de que se poderá sobrecarregar.

No caso particular do submarino em immersâo, o desloca-
mento do ár é bastante para manter o seu poder refrige-
rante em acceitaveis limites, pois o navio não permanece pormuito tempo debaixo d'agua. Os apparelhos motores, quandoimmerso o submarino, então em funcção desprendem poucas
calorias e, além disso, o colchão liquido eme envolve o casco sub-
trae-lhe grande quantidade de calor, contribuindo poderosa-
mente para manter a temperatura interior em nivel tolerável.

Nos espaços fechados elos submarinos em mergulho, não
se consideraria sufficiente, afim ele remediar o viciamento ela
atmosphera, provocar desprendimento de ár novo com o auxilio
de cylindros comprimidos como seja, por exemplo, reservatórios
de ár liquido. Com este expediente, porém, pode-se correr o
risco de elevar perigosamente a pressão atmospherica, sem com
isso destruir o ácido carbônico exhalado pelos pulmões, ou ami-
nas voláteis mais ou menos tóxicas. Seria ainda preciso tomar
especiaes medidas contra o excesso de vapor dágua e effectuar
o deslocamento do ár com auxilio da ventilação. Em conjuncto,
parece mais simples proceder a desprendimentos de oxygenio
preferi vel ao ár completo.

Nos casos-, por assim dizer, quasi geraes em tempo de paz,
e, mais freqüentes ainda, cm tempo de guerra, em local habitavei
e em que a atmosphera corre o risco ele se viciar, pensou-se
naturalmente para evitar o mephitismo, recorrer ao ambiente
externo, retirando-lhe ár puro necessário a substituir o conta-
minado interno.

E' esse o fim da aéreação e da ventilação.

Antes de o esmiuçarmos, convém conhecer o que se ha
denominado — cubagem individual.
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E' o volume de atmosphera reservado a cada indivíduo
embarcado, nos locaes em que tem de permanecer durante tempo
apreciável como, por exemplo, onde deve dormir.

A rapidez com que se produz o viciamento, é funcção da

quantidade de ár virgem inicialmente dispensando a cada indi-
viduo. Por mais pura, estaticamente falando, que ella seja, a
noção de cubagem individual deve servir de base fundamenta1
a todo estudo de renovamento da atmosphera nos espaços mais
ou menos fechados.

A bem dizer, a restricção da cubagem individual, funcção

do superpovoamento chronico dos navios de guerra, é levada

a taes limites e, d'ahi, o adquirir interesse particular do ponto
de vista da transmissão das doenças microbianas de indivíduo
a outro, dos inconvenientes moraes de grande promiscuidade.
da própria liberdade de movimentos em certas circumstancias.
etc; deixaremos, porém, de lado estes pontos de vista dos

quaes nos occuparemos em tempo opportuno.

E' inacreditável o atravancaniento do navio moderno de

guerra; a presença a bordo de considerável aprovisionamento
em combustível, munições, sobresalentes, machinas mais e mais
complicadas, armas de guerra que, quasi sem interrupção,
nugmentam em numero e potência, tudo isso restringe sobremodo
0 espaço disponível ao pessoal. Ora, a complexidade crescente
do apparelhamento, o principio da divisão do trabalho afim de
melhorar o produeto, arrastam á especialisação à outrance dos
effectivos, e por conseguinte, necessitam de guamição mais
numerosa, na própria oceasião em que o material oecupa, por
seu volume, maior espaço. Accrescente-se que a architectura
naval moderna tem por axioma reduzir o alvo apresentado aos

golpes do inimigo, abaixando as superstrueturas, diminuindo as

cobertas situadas acima da fluctuação, as únicas praticamente
habitaveis. Ha nisso verdadeira antimonia, que não poderá
resolver o augmento da tonelagem da unidade, pois, ao aceres-
cimo das dimensões, corresponde proporcional ampliação do
material e do pessoal. Se o typo futuro do navio de guerra
fôr o grande cruzador-submarino, as condições de habitabilidade

para a navegação de superfície tornar-se-ão ainda mais precárias.
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Do ponto de vista do conforto hygienico da existencia nas
undades modernas, estas, acham-se incontestavelmente em recúo

quanto aos typos antigos. O momento é, quiçá, chegado em que
as reformas devem ser encaradas no intuito de lutar contra
o superpovoamento e o atravancamento. Seriam palliativos:
desenvolver, no máximo, o machinismo, o automatismo dos
apparelhamentos e das manobras, de modo a restringir o numero

de braços requeridos; desembaraçar as diversas secções do
material sobresalente, 

que poderia ser transportado 
pelos trans-

portes annexos á frota. Seria também radical: elevar resoluta-

mente, de mais uma coberta, as aguas mortas, coberta essa lar-

gamente aclarada e arejada, sacrificada aliás em tempo de

guerra. Olhados, de perto, os argumentos de ordem militar que
a isso se poderiam oppôr, esses argumentos não parecerão perem-

ptorias si se considera as distancias em que ora se travam os

combates, o que torna insignificante o ligeiro accrescimo das

dimensões do ponto a visar (a miude, aliás, indirectamente).

e o emprego das cortinas de fumaça durante a batalha.

Se, por qualquer circumstancia, houvesse opposição em

augmentar as possibilidades de habitabilidade dos navios de

guerra, ser-se-ia levado a não embarcar mais, nesses navios, per-
manentemente as respectivas guarnições, aloj ando-as em terra,

só permanecendo a bordo por occasião de exercícios e manobras.

Não seria possivel obter, pelo lado puramente pratico do officio,

a navegação intensiva em navios mercantes (fusão da marinha

de guerra com a mercante) ?

Seja como fôr, como já ficou dito, as condições particulares
em que se acham os navios de guerra, é-se forçado a reduzir,

em proporções insólitas, a cubagem individual de cada homem.

Ao contrario do que occorre na marinha mercante, pareceu
impossível fixar um padrão de cubagem individual para o pessoal
embarcado nos navios do Estado. Não existe também, para cada

unidade determinada, algarismo máximo a não ser excedido, sob

qualquer pretexto, quanto ás guarnições.

Na pratica, para os dormitorios, o ponto mais interessante,

a cubagem pessoal oscilla ao redor de 4m3, conforme o typo dos
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navios. E' algumas vezes muito inferior: nos torpedeiros alie-

mães (os 
"Senès", 

por exemplo), a cubagem regula de lm3

a 2m3,50.

Pryor (*) dá, para os dormitorios das marinhas extran-

geiras, os seguintes valores:

Marinha allemã ("Plumert") :1,5a 81"3.

Marinha ingleza ("Beadnell"): 4,24 a 8m3,22.

Marinha italiana ("Belli") : 4,55 a 10uli.

Marinha americana ("Pryor") : 5,6m:i.

Está-se, portanto, longe, nos navios de guerra e particular-

mente, quiçá, nos navios francezes, de poder attribuir a cada

marinheiro, cubagem de ár approximada para os dormitorios

dos quartéis em terra, que vae até 12-17m3.

Pryor lembra que a Commissão ingleza para a luta contra

a tuberculose, a bordo dos navios de guerra, reunida pelo Almi-

rantado em 1910, reclamou, no minimum, para cada pessoa da

guarnição, um cubo de ár de 5nl3.

Deve-se, no emtanto, levar em conta, quanto aos locaes de

dormida a bordo, que parte notável do pessoal acha-se, todas as

noites, de quarto, ficando, assim, a bateria alliviada de certo

numero de occupantes. Cada dormente dispõe, na realidade, de

maior volume de ár que, a primeira vista, parece. Deve-se ainda

notar que os pontos de dormida da guarnição não são segmen-

tados por anteparas, o que torna mais fácil a renovação da atmos-

phera pela aéração natural ou ventilação artificial, diminuindo

a importancia fundamental do factor cubagem.

O contrario se dá, nos alojamentos destinados aos officiaes;

sendo mais amplos dispõem de maior volume de ár. Este volume

é, na media, nas marinhas allemã e americana, de 25m3, de 12m3,

na marinha italiana; na nossa approxima-se deste ultimo

algarismo.

Nos navios hospitaes, o cubo individual requer ser accres-

cido quanto possivel; não é exagerado reclamar, pára os doentes,

o dobro do volume de ár concedido a quem gosar saúde.

(*) Naval Hygiene.
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Não se supponha 
que haja qualquer interesse em utilizar,

na pratica, algumas equações já criticadas por Rochard e Bo-

det (*), propostas pelos hygienistas navaes que outr'ora se

occuparam do problema de aéração-ventilação. A relação, é,

aliás, assaz simples: tonelagem do navio; numero de homens

embarcados, não mais do que o 
"quadrado 

aératorio"; super-

ficie do local; numero de occupantes, não levando em conta

que, deste modo, partes do navio são inhabitaveis, em particular
as que estão collocadas abaixo da fluctuação, tendo ainda em

vista que espaços importantes são occupados pelo material. E'

preferível e mais preciso nos atêrmos á noção da cubagem indi-

vidual, obtida dividindo-se o volume bruto do local, diminuído

do atravancamento em material, pelo numero de occupantes.

1 heoricamente, quando o espaço habitado se achasse em

communicação com o exterior, pareceria que excessiva reducção

da cubagem individual, poderia ser compensada, em proporção

do proprio gráo, por um renovamento mais freqüente da atmos-

phera, oppondo-se aos ameaçadores perigos de rapida viciação.

Veremos, depois, que, na pratica, um factor inter.vem, limitando

a velocidade admissível da relação do ár novo, tão bem como

cm toda outra causa. Esse factor é infinitamente desejável

para a hygiene. O cubo de ár precisa ter dimensões relativa-

mente consideráveis.

Atravez orifícios abertos nas paredes de um local, faz-se,

durante todo o tempo que esses orifícios estejam abertos, a

troca constante entre a atmosphera exterior e a interior. Essa

permuta constitue a aéração natural, a que, nas construcções

terrestres, basta, geralmente, para se oppôr ao mephitismo dos

commodos.

Em terra, precisa-se tomar em alta consideração (ao lado

da circulação espontanea de ár por intermédio de janellas, por-
tas, orifícios, etc., isto é, as aberturas systematicamente crea-

das), as trocas de atmospheras, continuas e imperceptíveis,

effectuadas nos dois sentidos atravez das próprias paredes, con-

(*). Kochardet Bodet — "Traste 
d'Hygiene, de Médecinc et 4r.

Chirurgie navale1896.
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stituidas de materiaes mais ou menos porosos (madeira, tijollos

crus, acenaria, cal, gesso, etc. E' a ventilação natural (de

Pflugge).

Não se dá o mesmo a bordo dos navios de ferro, cujo cos-

tado, anteparas e outras divisões, são impermeáveis ao ár e ao

vapor d'agua. O navio de guerra, póde-se dizer, não tem respi-

ração cutanea; só pode contar com os seus pulmões (*). Assim,

os meios de aéração são mais selleccionados do que, á primeira

vista, se afigurariam.

A aéração natural é condicionada pela acção do vento que

age por meio de recalque ou por aspiração atravez das aberturas

do local e, bem assim, pelas rupturas do equilíbrio thermico das

diversas camadas da atmosphera interior. O ár quente, mais

leve, sobe, sendo substituído por um ár mais fresco e mais denso.

Eis o machinismo bem determinado que, em navio-escola, engen-

dra as brisas e ventos. Agem, ainda, os phenomenos de diffusão,

do estado hygrometrico variavel, os remoinhos creados ou dos

sêres animados, nos compartiinentos.

Em terra, nas condições médias de clima, regimen dos

ventos habituaes, do povoamento do local considerado, os hygie-

nistas, os architectos, mesmo os legisladores, convenccionaram

dar ás aberturas praticadas no ambiente externo dimensões

empiracamente calculadas e proporcionaes as da peça a aérejar.

E' assim, por exemplo, que a superfície das janellas deve ser

igual a 1/6 da dos assoalhos. O constructor, em geral, não

tem de nenhum modo, difficuldade em applicar semelhante

formula. Além disso, na maioria dos casos, é possivel manter a

abertura dos orifícios aératorios.

Mui differentes são as condições quando se toma em con-

sideração o que occorre a bordo.

Deve-se antes notar que todas as cobertas situadas abaixo

da linha de fluetuação não podem ter, em quasi no total dos

casos, nenhuma tomada directa de ár do ambiente exterior.

(*) Ou cora as suas 
"trachéas". 

A sua situação é comparavel

a dc um coleoptero, couraçado de chitina, e que só se abre ao ar pelos
seus 

" 
stomates 
". ¦'
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Depois, ha mais a considerar as necessidades imperiosas de

ordem militar (presença de encouraçamento lateral, multiplici-

dade de compartimentos estanques, etc.). As aberturas dando

para o exterior, ou um compartimento para outro, devem ser,

também, raras e parcimoniosas quanto possível. Torna-se mister

evitar enfraquecer, 
por aberturas importantes, a solidez da

ossatura; é preciso se pôr ao abrigo dos estilhaços dos projectis
inimigos; impedir as irrupções d'agua de um ponto do navio a

outro, etc. Finalmente, as exigencias da navegação, da defensiva,

da segurança do navio, contra-indicam largas aberturas, isso

quando, precisamente, a segmentação da unidade em innume-

raveis alvéolos, com compartimentos interiores, necessitaria de

largas fendas para o exterior.

Ha mais: em numerosas circumstancias, os orifícios de

aéração devem ser, sem appello, condemnados: em tempo de

paz, por occasião de máo tempo; durante as hostilidades,

quando se torna preciso navegar com os fogos mascarados,

quando ha ameaça de minas ou de torpedos, e durante todo o

tempo de combate. Mesmo quando se toma carvão, é-se forçado

a fechar quasi todas as aberturas para impedir a penetração da

poeira que delle se desprende.

D'ahi se vê quão aleatorio é no caso particular do navio

de guerra, o modo tradiccional de renovação das atmospheras

viciadas a bordo.

Haverá, de inicio, grande interesse em dispensar acurada

attenção em determinar, sob a denominação de coefficiente de

aéração absoluta, a relação que pôde existir entre a somma das

aberturas e o volume global (tonelagem) do navio, ou o de tal

ou tal compartimento ? Ha muito a esperar do estudo da aéração

dita especifica. O valor puramente theorico de certos termos

dessas relações, e a multiplicidade dos compartimentos, impede

os cálculos resultantes de ter significação para o conjuncto do

navio.

De modo geral: a aéração natural não se presta, a bordo,

a estudo scientifico estabelecido ; seria imprudente contar com

ella, em todas as circumstancias, afim de assegurar a renovação
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de ár dos compartimentos, fossem elles situados acima da flu-

ctuação, quer na paz, quer na guerra.

A limitação obrigatoria do numero e das dimensões das

aberturas, torna-a, a priori, insufficiente. E, por outra face,

submettida á acção de factores sobremodo variaveis: o navio

destina-se a movimentar-se em todos os climas e em todas as

estações; a sua orientação muda a cada instante; parado ou em

marcha, o movimento relativo das camadas de ár que o envol-

vem é essencialmente variavel; o estado do mar nem sempre

permitte a ampla utilização da aéração. Accrescente-se, afinal,

existirem a bordo fontes poderosas de calorias, cujo dispendio

é inconstante, o que traz á questão, temivel incógnita.

Esforços devem ser feitos, no emtanto, para associar, tanto

quanto se possa, o empirismo a theoria, tendo-se o cuidado de

encarar o problema, quanto 
á cada local, como caso essencial-

mente de especie. A aéração natural, n'um navio de guerra,

só pôde ser encarada como auxiliar, cedendo o passe á ventilação

artificial.

Não julgamos de utilidade dar aqui, seguindo a maioria

dos hygienistas navaes, a descripção detalhada das diversas

aberturas de bordo que, fundamentalmente ou por influencia,

se prestam á circulação natural do ár, permittindo trocas entre

as atmospheras internas e o ambiente atmospherico exterior.

Nos limitaremos á algumas breves considerações a esse respeito.

Devemol-as dividir em dois grupos, conforme se orientem

no sentido vertical ou lateral.

No vertical, excluindo as escotilhas, as meias-laranjas, os

ventiladores de lona ou metal, os elevadores de carga, as hastes

ouças de certos mastros, algumas abitas, os envolucros das cha-

minés, as mangueiras de evacuação de ár viciado.

Vem logo aqui a pello notar que certos hygienistas, em

particular Rochard e Bodet. collocam os ventiladores entre os

dispositivos de ventilação artificial. Julgamos não dever seguir-

lhes o exemplo. Teremos ensejo de definir a ventilação; vere-

mos que ella se basea em differenças de pressão systematica-

mente creadas com o auxilio de apparelhos mecânicos, de ven-
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tiladores, o que não é o caso de mangueiras de ár, as quaes só
utilisam as forças naturaes, e só favoressem as suas tendências.

Os quartéis das escotilhas, para evitar accidentes, são mu-
nidos de xadrezes, hoje metallicos, diminuindo, a menos da
metade, a area destinada á circulação do ár.

Ha interesse de sobrepor, de uma coberta á outra, os
diversos quartéis das escadas, de modo a conduzir o mais dire-
ctamente possível ár novo ás profundezas do navio.

As modalidades de funccionamento dos diversos orifícios
de aéração serão essencialmente variáveis segundo a sua situa-
ção, fôrma e dimensões, conforme a direcção, a força absoluta
ou relativa do vento, de accordo com a temperatura da atmo-
sphera exterior e a das atmospheras internas. Segundo as cir-
cumstancias, póde-se ter surpresas desagradáveis na utilisação
dessas aberturas; a aéração correcta dependendo de multiplices
probabilidades.

Em principio, comtudo, emquanto certos orifícios, quar-
teis e escotilhas, são sedes de duplo movimento de entrada de
ár novo e saída de ár viciado, outras aberturas, ventiladores,
destinam-se, algumas vezes, somente á introducção de ár fresco,
e ainda outras como os envolucros de chaminés, mangueiras
de evacuação, só servem á descarga de ár contaminado.

f

l~^l /
f 7

y
_%3 A-.

>

A.

Sendo dada a força ascensional da atmosphera aquecida,
toda a abertura em communicação com um compartimento cujo
ár é elevado á alta temperatura, tenderá a deixar passar uma
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corrente dirigida ao exterior. Se, ao contrario, a temperatura

do local, avizinha-se á do exterior, diversos casos requerem ser

considerados: em calma podre e o navio immovel, a abertura

de aéração enquadrará duas correntes em sentido inverso. Se

ha vento, ou se o navio caminha, o ar fresco penetrara pelo lado

do quartel opposto ao vento, e o ár viciado sahira pelo lado do

vento (sotavento e barlavento) (fig"• 3)- Se a brisa é forte, e

dá em cheio na abertura uma tromba de ár engolfa-se no ori-

ficio. Se forte, o vento fere tagencialmente o quartel, produ-

zindo-se, na sua area, sucção á Giffard, provocando poderoso

appello de ár viciado (f ig - 4)- Se, afinal, a abertura diz ao

lado opposto da forte brisa, a sucção será menos intensa, mas

persisterá, e a abertura funccionará quasi unicamente pela

evacuação do ár viciado e aquecido (fig. 5).
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Vê-se dahi qual o interesse que apresentaria a possibilidade

de orientar, no desejável sentido, as aberturas de aéração. Isso

é impraticável para certo numero dentre essas aberturas (quar-

leis de escadas, escotilhas). Para muitas outras, porém, um

arteficio permitte: consiste elle em sobrepor á abertura, um

cylindro de metal (ventilador) 
ou de lôna em larga abertura

que possa ser orientada em todas as direcções (fig. 6).

Segundo a configuração particular dada á parte terminal

do ventilador, procurar-se-á, 
de accordo com o caso, a pene-

tração, por pulsão, de columna de ár novo, ou a extracção do

ár viciado, por aspiração ou sucção (ventilador Giffard, Ra-

coon, Nouailler, etc.) (figs. 7, 8, 9 e 10).
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As aberturas de aéração lateraes são, principalmente, as
vigias, as portinholas, os quartéis de carga, as canhoneiras das
casamatas, etc.

i
Nas unidades modernas, as portinholas têem sido quasi que

completamente substituídas pelas vigias, aberturas circulares,
de cerca de 0m,25 de diâmetro (20mi- de superfície), que se pôde
obturar com auxilio de vidro espesso, ou de tapa metallica.
Deve-se evitar, no emtanto, que essas tapas se abram no sentido
de vante do navio. O numero e as dimensões das vigias são,

/ \1 f&
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em geral, parcimoniosamente calculadas. Póde-se, felizmente,
augmentar-lhes a efficiencia, munindo-as de gotteira metallica
ou colher, que, salientando-se no exterior, perpendicularmente
á direcção do navio, canalisam a brisa para o interior. Um typo
de vigia interessante, do mesmo ponto de vista, é o que se abre
girando sobre o diâmetro vertical, de modo que metade do vidro,
sahindo para fora, faz as vezes de reflector de ár (fig. 11).

A aéração pelas aberturss lateraes (cuja superfície total
excede á miude a area dos orificios verticaes), é, na maioria
das vezes, mui efficaz, sobretudo quanto ás brisas de alheta,
quando os compartimentos são lavados transversalmente pela
corrente de ár.

Se o mesmo local fôr ao mesmo tempo, munido de vigia
e escotilha, estabelece-se circulação atmospherica em sentido
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determinado: o ár fresco, penetrando pela vigia, aquece-se,

vicia-se, e desprende-se pelo orifício superior de escotilha

(fig. 12). Sabe-se, comtudo, de maneira geral, que a renovação
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da atmosphera, de um local (Knappen) faz-se melhor pela

circulação de ár horizontal (obtida, pro exemplo, com auxilio

de duas vigias collocadas vis-à-vis), do que pela corrente ver-

tical (fig. 13).
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O inconveniente principal das vias de aéração lateraes é

serem cilas mais ou menos approximadas á fluctuação, devendo,

portanto, ser condemnadas desde que haja mar grosso. Pro-

curou-se remediar este inconveniente, por meio de dispositivos

engenhosos (vigias de Stones), permittindo ventilação continua,

ainda quando as vigias fechadas; a corrente, porém, de ár que

flitra é, de todo, insufficiente para assegurar a renovação cor-

recta da atmosphera.

Do mesmo modo, a compartimentagem extrema da unidade

moderna de guerra condemna a aéração natural a ser fragmen-

tada, limitada aos locaes situados acima da fluctuação, e a peri-

pheria da massa do navio.
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Em principio, não se cuidaria installar systemas de cana-
lisações muito extensas no intuito de distribuir ár exterior na
totalidade do navio. A força viva do vento esgota-se rápida;
para offerecer um pouco de resistência á corrente de ár natural
os conductos deveriam ter diâmetro inadmissível afim de evitar
erupções bruscas, etc.

Si se pensa utilizar a força ascensional do ár quente, afim
de crear uma chamada de ár novo por depressão, fica-se, de
súbito, restricto pela impossibilidade de perfurar freqüente-
mente os compartimentos estanques. Com effeito, semelhante
systema de aéração natural não pôde encontrar emprego senão
em locaes bem determinados (casa das machinas, de caldeiras),
prestando-se a installações em que existam fontes particular-
mente poderosas de calorias; ou, ainda, em navios de affecta-
ções especiaes (navios-hospitaes, por exemplo), em que o repar-
timento não é excessivo, e em que as exigências de ordem
militar não são collocadas em primeiro logar. Devido a isso,
é que, nos antigos transportes da Cochinchina, o ár viciado de
diversas secções, dizendo por orifícios em diaphragma no duplo
costado, eram orientados ao invólucro da chaminé, por conau-
ctores especiaes. Pela única differença das pressões, engen-
drada pelas differenças de temperatura, uma circulação geral
de atmosphera poderia ser estabelecida de satisfactoria maneira
(fig. 14).

No couraçado moderno, porém, essa aéração deve ser espe-
ciai a cada coberta, e, em algumas destas, não se encontrará
condições thermicas necessárias ao seu bom funccionamento.
Já assignalamos que, em mau tempo ou em combate, os quartéis
de aéração deverão ser fechados.

Embora a aéração natural não deva, em definitivo, ser
considerada como um coadjuvante, aliás dos mais preciosos, da
ventilação artificial e dispensável quando falhe, requer que a
estudemos de perto nas suas múltiplas possibilidades, nos diversos
compartimentos. No assumpto, não se deve desprezar nenhum
recurso. Ha numerosos casos em que a installação de uma via
de fortuna, á disposição de um amparo em que a brisa se



ÜYGIÉNÉ NAVAt 1337

reflicta, a orientação corrigida da bocca do ventilador, são

susceptíveis de remediar deficiências prejudiciacs 113. renovaçao

do ár de um local.

Na marinha ingleza, o official encarregado da ventilação

(que pôde ser o medico sênior), mas que, em todo o caso, se

acha em constante contacto com o serviço medico, encariega-se

especialmente de procurar 
os melhoramentos necessários aos

dispositivos de renovação de ár, e vigiar-lhe o funccionamento.

Na esquadra do Mediterrâneo, uma Commissão permanente

de habitabilidade exerce, quanto 
á questão, efficaz controle.

As seguintes medidas devem ser adoptadas: perfurações

de quartéis de escotilhas munidas de postigos de dobrar, duplo

envolucro das chaminés para servir á evacuação espontanea do

ár viciado das baterias; installação temporaria para arejar os

postes dei guarnição; 
ventiladores metallicos cjue também sirvam

para attestar as carvoeirasj ancoragem do navio com 
"vento 

pela

proa nos portos coloniaes; substituição de anteparas compactas

por divisões gradeadas, 
metallicas, deixando a passagem livre

á circulação do ár, etc., etc., e muitas outras providencias que

possam ser suggeridas pela Commissão especialisada.

A aéração reconhece-se ser defeituosa pelas sensações sub-

jectivas de mal-estar, odôr desagradavel, transpiração exage-

rada. Haverá, em certos casos, interesse em estabelecer dados

numéricos por meio do anemometro, do thermometro, do hygro-

metro, e, especilamente, do -catathermometro.

Na grande maioria dos casos, já vimos, a aeração natural

é, a bordo, deficiente. Importa, portanto, procurar remedio a

uma situação pouco satisfactoria, não tanto na amelhoração

dos dispositivos de aéração como no aperfeiçoamento dos meios

de ventilação artificial; os dois casos, são, pelo menos em theo-

ria, illimitados.

A ventilação artificial consiste, graças ás differenças de

pressão do ár mecanicamente realisadas, em extrahir, de local

confinado, a atmosphera contaminada por gazes, particulas

sólidas, e por microbios, e também aquecida, e substituil-a por

ár puro, com tempertura apropriada, em gráo hygrometrico

satisfactorio e, isso, com velocidade de circulação conveniente.
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Essa ventilação tem por fim, estabelecer uma verdadeira

aéração; propriamente fallando, não se lhe poderia tirar o sim-

pies vasculhamento de uma atmosphera viciada; em comparti-

mento fechado, por meio de apparelho de palhetas.

Ao contrario da aéração natural, appella-se para processos
artificiaes de movimentação das massas aéreas. Depois de, no

inicio, ter-se utilisado de ventiladores a braços, ora só se empre-

gam ventiladores a vapor e, especialmente, electricos. Ha

também intenção de recorrer a expellidores de ár comprimido

para renovar as atmospheras viciadas. Veremos mais para

deante o que se pôde esperar deste ultimo methodo.

A ventilação artificial, nos navios de guerra modernos,

tende, mais e mais, a expellir a natural por deficiente a aleatória.

Si se encara, por outro lado, uma dada unidade, notar-se-á que
as cobertas inferiores, quasi de todo privadas de communicação

com o ambiente externo, só podem ser varridas pelo ár artificial.

Veremos mais que, no actual estado de cousas, se a concebe

como se confundindo com a do resfriamento de numerosos

compartimentos, levados á insólita temperatura pelas machinas

de bordo. Esta elevação thermica sobrepuja os recursos de

aéração pura e simples tal qual se a comprehende em terra..

Reclama ventilação extremamente energica, com especialidade

nas partes profundas. Torna-se azado discutir este principio

que consiste em pedir á ventilação mais do que rasoavelmente

ella pôde dar; em todo o caso, é isso admissível pela orthodoxia

reinante. Veremos, não obstante, os inconvenientes.

Póde-se renovar o ár de um compartimento, por ventilação

artificial e por meio de dois methodos differentes.

E', antes de tudo, 
'possivel 

aspirar desde commodo o ár

viciado; ár novo, vindo do exterior por via especial, restabe-

lecerá o equilíbrio de pressão, substituindo automaticamente o

ár contaminado. E' a ventilação por aspiração. Na pratica,

como os compartimentos não são de todo fechados, produz-se,

ao centro, depressão, um affluxo de ár viciado proveniente dos

compartimentos vizinhos. Assim, a efficacia da operação pôde

ser, em certos casos, singularmente restricta.
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Póde-se, ao contrario, com auxilio de ventilador recalcante,

injectar, no local, ár puro tirado do exterior por abertura

tubular; este ár, sob pressão, desloca a atmosphera viciada que

se escapa por orifício disposto a esse fim. Esta é a ventilação

por meio de recalque.

Os dois methodos podem ser, também, conjugados para

um mesmo local, principalmente 
nos casos em que se torna

preciso ventilação muito energica.

Segundo casos especiaes, a aspiração é preferível ao recai-

que, ou inversamente. Os dois processos, praticamente, não

têem acção idêntica na atmosphera viciada. A injecção pura

e simples, no local, de jacto de ár novo, não consegue repellir

rapidamente, pela via de evacuação, a totalidade de ár viciado

que, partindo, com tendencia a se estagnar nos recantos, em

zonas mortas, fóra da trajectoria desdobrada do orifício da

sahida. Ao contrario, a aspiração, embora praticada em ponto

limitado, acciona a totalidade da atmosphera, creando linhas de

attracção convergindo ao logar de sucção (figs. 15 e 16).
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Torna-se preciso impedir a formação de qualquer paul

aéreo, mesmo temporário, sendo de todo interesse empregar a

aspiração ou combinar os dois methodos. Tal meio deverá ser

empregado nos locaes de temperatura elevada, de atmosphera

humida, saturada de odores nauseabundos, maculados de poei

ras e gazes nocivos.

Os ventiladores de chegada de ár devem desembocar nas

proximidades do sôalho do local a ventilar; o ventilador de

evacuação de ár viciado deverá, ao contrario, ser collocado ao

nivel do tecto.
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A tendencia natural do ár quente a se elevar, requer essa

disposição, e também a necessidade de afastar o mais possível

as duas aberturas, de modo a que a corrente de ár, indo de uma

á outra, varra no máximo o ambiente. E', emfim, no mesmo

intento que se deve afastar o mais possível as duas aberturas,

no sentido horizontal, uma, achando-se collocada na parte de

vante e, a outra, na parte detraz do compartimento, sem que,

no caso de ventilação artificial, razão peremptória, faça dispor,

avante, antes que atraz, o ventilador de adducção de ár novo

(fig. 17).
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Na pratica corrente, os dispositivos de ventilação artificial

não são rigorosamente independentes dos affectados á aéração

natural. Tem-se por habito que o ár fresco a recalcar nos

locaes, seja tirado dos tambores servindo para a introducção

espontanea do ár exterior, e que o ár viciado, aspirado dos

compartimentos, seja dirigido aos ventiladores de evacuação

natural ou aos invólucros das chaminés, por onde sobem as

atmospheras sobreaquecidas.

Precisa-se, em todo caso, vigiar que a captação de ár novo

não se faça em ponto para o qual convirjam as fumaças e, bem

assim, na proximidade de local susceptível de desprender mãos

cheiros (bicos de prôa, cozinhas, depositos de carne, etc.).

Não se deve pensar, em navio de guerra, em installação

de systema único de ventilação para a totalidade da embarcação,

qual especie de officina central enviando para todos os pontos

ár renovado, em proporção conveniente, por meio de entrela-

çamento de canalisação. O primordial cuidado de segurança

do navio contra-indica a perfuração dos compartimentos estan-

ques, .indispensável a este effeito; apprehende-se, com justo
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titulo, que um systema unitário de adductores de ár seja susce-

ptivel, em caso de via dágua, de propagar o fluxo á toda a
extensão da embarcação.

Actualmente a ventilação artificial de facha ou de grupo,
um mesmo ventilador não dá vazão á uma serie de comparti-
mentos adjacentes. Seria desejável, como veremos, que, do

ponto de vista do combate, a ventilação de cada local impor-
tante fosse rigorosamente autônoma; uma avaria não deve
influir para privar de ár a área, mais ou menos extensa, do

navio.
Os ventiladores ora usados, são electricos. Poz-se de parte

os ventiladores a vapor, pelo seu todo atravancador, gerando o

seu funccionamento calorias, embora sejam esses ventiladores
mais resistentes. Os ventiladores electricos alliam certas van-

tagens: são de emprego muito mais rápido e commodo, de

proveito mais considerável, sempre promptos a funccionar, e

desprendendo muito pouco calor. Ha aqui ensejo de assignalar,
segundo observações de engenheiro, que a sua movimentação
é defeituosa em atmosphera cuja temperatura seja muito
elevada.

Os ventiladores electricos são de dois principaes typos:
hélicórdaes, com recalque do ár parallelamente ao seu eixo de

rotação; centrífugos (systema Rateau), recalcam-no perpen-
dicularmente ao mesmo eixo de rotação.

Objecta-se, a justo titulo, serem os ventiladores electricos
mui ruidosos, embora, a bordo, o pessoal se habitue, depressa,
aos seus roncos. Até hoje, tudo se ha feito, mas em vão, para
evitar este senão. O professor G. Bcrtraud (do Instituto Pas-

tetir) conseguiu, no decorrer da ultima guerra, empregar a

bordo de um submarino, ventilador electrico por assim dizer

silencioso, isso devido á uma maneira particular de isolamento

e á certa modificação na configuração das palhetas, inspirado

pela theoria das turbinas nagua. E' para desejar que buscas

sejam proseguidas neste sentido, chegando-se, afinal, ao resul-
tado almejado.

A potência dos ventiladores electricos, de secção, vae de
3 a 5 mil metros cúbicos a hora. Para as casas das machinas
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dos cruzadores modernos de 10.000 toneladas, mune-se, para

cada um dos dois compartimentos, de dois ventiladores calcantes

de 6.000"'3 cada um, e de dois ventiladores aspirantes da mesma

potência. Vè-se, por estas simples indicações, o enorme esforço

reclamado pela ventilação artificial nas unidades modernas de

guerra e quão deficiente é a aéração natural.

No caso de ser mixta a ventilação artificial, Couteau e

Girard (*) insistem neste sentido, em que, para obter satisfa-

ctorio ef feito, os ventiladores de recalque e de evacuação devem

ter entre si, e com a aéração natural, proporções bem definidas.

Deve-se procurar equilibrar os gastos de entrada com os de

sahida. Nesse intuito, não bastaria, em casos de apparelhos a

vapor, agrupar os dois ventiladores em eixo de uma mesma

machina, de modo a girarem com a mesma frequencia; ou,

ainda, installar dois engenho electricos do mesmo poder.

Sendo dados os 
"paradoxos" 

de ventilação, causados por

factores independentes dos apparelhos (configuração do local,

situação das portas, etc.), é algumas vezes indispensável

augmentar a potência de um dos dois ventiladores em relação

ao vento.

No compartimento a ventilar, ter-se-á o cuidado de fazer

desemboccar, dissemos, a via da adducção de ár fresco na pro-

ximidade, mas, não réz-véz ao sôalho. Precisa-se evitar que a

columna de ár novo, sôb pressão, não levante nehuma nuvem

da poeira.

Em compensação, deve-se tentar supprimir (Couteaud e

Girard), na medida do possível, os diverticulos em que o ár

viciado e quente tenda a se accumular, estagnando-se de modo

perenne. Sôb este ponto de vista, a presença, no tecto, de vigas

e cornijas de pronunciada saliência, crêam outros tantos peque-

nos 
"paús 

aéreos", que desapparecem quando esses tectos são

forrados. A hygiene, ainda aqui, requeriria a presença, a bordo,

de ângulos arredondados nos compartimentos (fig. 18).

(*) Conteand et Girard — L'Hygiène dans la marine de guerre
moderne.
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Deve-se estudar, em cada caso, a possibilidade de melhorar

a ventilação por meio de biombos, destinados a dirigir a corrente

de ár em tal ou tal direcçao determinada-, de modo a impedir

que ella se escape logo por porta próxima. E impossível de

editar regras precisas 
em semelhante matéria; deve-se, porém,

ter presente ao espirito que ligeiras modificações de detalhe

são susceptíveis de remediar aos circulus viciosus difficil-

mente evitaveis de improviso.

O que, não ha duvida, complica muito a bordo, o problema

da ventilação, é 
"não 

serem os diversos locaes isolados uns dos

outros; fazem parte de um conjuncto, e, assim, as condições

defectuosas de um dentre elles reflçctem-se nos outros, as

elevações thermicas propagam-se 
facilmente, pelo intermediário,

ao todo.

Em casos difficeis, longe de contar com supplemento de

aéração fornecido pelas portas, ha todo o interesse em mantel-as

fechadas, transformando em vaso fechado. Se obterá, assim,

o máximo de effeito da ventilação mixta.

As canalisações de ventilação devem offerecer resistencia

minima á circulação do ár. De ordinário, taes canalisações são

rectangulares; seria, não ha duvida, preferível a forma cylin-

drica. Serão lizas e pouco pronunciadas as sóldas, evitando-se

as bruscas mudanças de secção (Couteaud e Girard lembram,

quanto a este assumpto, as leis de Bernovilli sobre o fluxo

dos fluidos).

Nos casos geraes em que, como já vimos, um ventilador

de 
"grupo" 

recalca atravez canalisação ramificada em serie de

compartimentos differentes, torna-se preciso todo cuidado em

assegurar a distribuição de ár á proporção das necessidades

particulares de cada local, e não de maneira uniforme. Alcan-

çar-se-á esse desideratum enramando, no ponto visado, condu-

ctos de calibre apropriado.

Si se considera um local único, de grandes dimensões, ao

comprido do qual se estende a mangueira destinada á venti-

lação, ha todo interesse evitar ducha de ár terminando em

ponto localisado, e a distribuir regularmente a chegada de ár

novo em toda a area do alojamento.
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Munday descreve interessante dispositivo engendrado pela
Commissão de ventilação nomeada pelo Almirantado britannico,

engenho esse installado nos novos couraçados e cruzadores

inglezes (fig. 19).

Sem entrar em detalhe do apparelhamento, diremos que

esse engenho consiste, essencialmente, em uma serie de aber-

turas gradeadas praticadàs, de distancia em disatncia, no con-

dueto de ár. Depois de cada orifício, no sentido corrente, um

estojo, collocado no interior da canalisação,, orientado de modo

conveniente, subtrae parte do veio aéreo, que se escapa pela

area engradada. Cada um destes dispositivos, chamados 
"defle-

ctores", arrasta após si parte do veio aéreo que corre ao com-

prido do conducto uniforme, e, portanto, diminue-lhe a veloci-

dade e a pressão. Para igualar o despendio dos deflectores,

será mister abril-os' tanto mais quanto elles se achem distantes

do ventilador. Formula simples permitte calcular de antemão

qual é, segundo a distancia do deflector, o gráo de abertura a

lhe dar. Nas e^periencias, basta verificar empiricamente o

dispositivo e de fixar, uma vez por todas, os deflectores em

a sua posição definitiva, aquella pela qual, as correntes de ár

as quaes dão sabida, têm sensivelmente a mesma rapidez. Os

relatorios das diversas unidades da frota foram favoraveis ao

systema em questão.

As canalisações de ventilação devem ser munidas, em pon-

tos judiciosamente escolhidos, de aberturas (obturadas por
operculos moveis), afim de permittir limpal-as das poeiras e

detrictos de toda especie que tendem a se accumular em pontos

em declive ou em zonas mortas, e que poderiam ser, em

momento dado (um tiro de canhão, por exemplo, em que se

modifica bruscamente o regimen da ventilação),postas em cir-

culação e projectadas nos diversos compartimentos. Os condu-

ctos serão, nas suas aberturas, estreitamente gradeados não só

r^f=^=-
n\ wiit

Fig./9
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para evitar que os ratos alli façam ninhos, mas para impedir

que os insectos, mosquitos e moscas, se disseminem, por seu

intermedio, em toda a extensão do navio. Deste ponto de vista,

a tomada de ár novo não deverá ser collocada nas proximidades

de fócos habituaes de insectos (accumulos de immundicies,

restos alimentares, depositos de carne, etc.) . Ha real interesse

de, nos compartimentos, collocar, em todas as direcções, as

aberturas das mangueiras de ár, de modo a dirigir o jacto de

ár ao ponto o mais favoravel segundo as diversas circumstancias.

Póde-se chegar a este resultado por meio de emboccaduras

articuladas de Mc. Greery (fig. 20).

No transatlantico 
"Isle 

de France", adoptou-se, para esse

effeito, um dispostivo já experimentado no 
"Champollion",

fabricado pela 
"Thermotank 

Company". Neste systema, o ár

novo é recalcado, sob pressão mais forte que a habitual, atravez

de conducto atravessando os locaes. Este conducto é perfurado

de aberturas obturadas por espheras metallicas orientaveis.

agindo em canal diametral. O jacto de ár pôde, assim, ser

commodamente dirigido, á vontade, a um leito, a uma mesa, etc,

e, portanto, melhor utilisado (fig. 21).

Ao inverso da aéração natural que, devido á extrema varia-

bilidade de seus factores, presta-se a determinações scientificas

rigorosas e que não se pôde estudar senão empiricamente, a
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ventilação artificial, systematicamente creada em conjuncto,
póde-se tornar o objecto de constantes numéricas. Eis ahi uma
de suas vantagens, de que não se pôde desconhecer a impor-
tancia.

A quantidade de ár a fornecer a dado compartimento, por
unidade de tempo, será funcção do numero dos occupantes do
local, do seu gráo de actividade, da importâncias elas relações
que o dito local, será susceptível de ter com a atmosphera exte-
rior, do papel a que o navio é chamado a desempenhar, da pos-
sibilidade da contaminação do meio por gazes nocivos, e, sobre-
tudo. de seu gráo de aquecimento e de ..umidade.

O ár fornecido pela ventilação deve ser de "boa 
quali-

dade". Torna-se preciso definir o ente se entende por tal.
E' um ár que deve ser captado, tanto quanto possivel, no

exterior, o mais desembaraçado que se possa conseguir, de
poeiras c micróbios. Deste ponto de vista, precisa-se lembrar
que os navios se acham, em geral, collocados em excellentes
condições, e que a atmosphera marinha, a 120 milhas de terra,
é praticamente estéril (Fisher).

Este ár deve ser fresco, mas sem excesso.
O seu gráo de humidade relativa requer ser pouco elevado,

em relação a sua temperatura; dito ele outro modo, deve estar
assaz afastado do seu ponto de saturação; desse modo, poderia
se sobrecarregar da humidade dos locaes a ventilar.

Não se deve soltar o ár com excessiva velocidade. As
correntes de ár, cuja rapidez excede 0m,50 por segundo, tor-
nam-se perigosas, no ponto ele vista ela hygiene. Pelo que
informa Flugge e Worpert, certas pessoas experimentavam mal-
estar quando envolvidas por velocidaeles de circulação de ár de
O"1,10 por segundo..

Seria para desejar que a corrente de ár apresentasse
variações na süa velocidade, ele fraca amplitude, e também de
ligeiras modificações periódicas de seu gráo thermico.

O ár, finalmente, deve ser absolutamente inodoro e livre
de fumaças ou gazes tóxicos.
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Qualquer que seja a importancia do trabalho physico a que

se dediquem os occupantes de um local, caso a ventilação seja

satisfactoria, não se devem sentir, em absoluto, incommodados.

Indicamos, no inicio deste trabalho, que esse resultado dependia,

antes, da manutenção das constantes physicas da atmosphera

nos limites apropraidos, isto é, de um bom poder refrigerante

do ár, do que da busca de uma composição chimica immutavel

do meio viciado.

Isto posto, fica-nos livre passar ao estudo do poder que

convém dar á ventilação artificial e, também, no caso em que

só com ella se possa contar. O problema a encarar do ponto

de vista a priori, não deixa, aliás, de ser de extrema complexi-

dade. Ganha em ser empiricamente tratado. Muitas incógnitas

entram, de continuo, em jogo, para estabelecer outia cousa

senão directivas de ordem muito geral.

Dever-se-á, antes, cuidar em avaliar a quantidade de ár

novo a fornecer a. um loca.! (supposto fechado), segundo as

necessidades dos occupantes, em oxygenio ?

Já verificamos o contrario; seria antes preferível manter,

em algarismo physiologico, 
o conteúdo da atmosphera em ácido

carbonico. Assim, a ventilação deveria fornecer 30'" de ár

fresco por hora e por occupante. Seria, alias, a parte da

manutenção .do indivíduo em repouso; tal parte deveria ser

melhorada, de accordo com coefficiente variavel, proporcional

á intensidade do trabalho corporal que lhe é effectivamente

reclamado.

Desde então, dividindo 30, isto é, o numero de metros

cúbicos de ár novo estimado necessário na unidade horaria,

para que as trocas respiratórias não viciem a atmosphera, pelo

algarismo da cubagem individual, obter-se-á, um cociente que

indicará quantas vezes, por hora, convém renovar a atmosphera.

E' assim que, com uma cubagem media de 4"13, se a poderá

renovar 7 a 8 vezes, por hora. Conhecendo o volume total do

compartimento, será fácil determinar o poder numérico a dar

aos ventiladores.

Já, por diversas vezes, insistimos quanto ao facto de que

as exigencias da ventilação, longe de ser unicamente condicio-



1348 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA

nadas pelos factores de ordem chimica resultante do jogo das

permutas respiratórias, se manifestavam, sobretudo, como fun-

cções das modificações physicas do meio e, especialmente, nos

casos do navio de guerra moderno, no referente á temperatura

do ambiente.

Ora, a temperatura de um local variará sob a influencia

de uma serie de factores muito difficeis de apreciar de repente.

Isso significa que o problema da renovação da atmosphera não

pôde, de supetão, receber solução a priori.

Schemas, tirados ao empirismo foram adoptados nos gran-

des navios:

O ár será renovado todos os 15 minutos (seja 4 vezes por

hora) para os alojamentos da guarnição. Todos os 8 minutos,

para os locaes habitados sem quartéis de escotilha (seja 7 vezes

por hora). Todos os 6 minutos, para os diversos locaes da

secção cellular (seja 10 vezes por hora). Todos os minutos,

para os compartimentos dos dynamos (seja 60 vezes por hora).

Do ponto de vista da hygiene, percebe-se desde logo os

inconvenientes de semelhante modo de proceder, no que se

refere, pelo menos, ás duas categorias de locaes.

Pettenkofer demonstrou que, sem crear correntes de ár

desagradaveis, a atmosphera pôde ser renovada ü vezes por

hora nos locaes de dimensões médias. Para os pequenos com-

modos, torna-se excessivos ultrapassar o algarismo de 4 a 6

vezes; para os grandes, pôde-se ir até 10 a 12 vezes.

Quando se considera, porém, a renovação de 60 vezes por

hora, prescripta para a secção dos dynamos, e a regulamentar

para todcs os locaes collocados abaixo da linha de fluctuação,

não se pôde fugir ao receio quanto ás condições hygienicas

defeituosas importa a um pessoal permanecendo em corrente

de ár permanente cuja velocidade excede, forçosamente, a mui-

tos metros por segundo.

Como ora se comprehende a ventilação nos navios de

guerra, fica-se preso, a dilemma de que é difficil escapar. Ou

submetter — em certos compartimentos — os organismos, em

trabalho, á acção de verdadeira tromba de ár novo, ou deixar.
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que a temperatura do local se elevar a gráos inadmissíveis.

Note-se que, mesmo com a formidável ventilação actual, não

se consegue collocar esses compartimentos em condições ther-

micas satisfactorias, as quaes, a miude, são observadas elevações

do thermometro a 50 gráos.

Sob outro ponto de vista, concebe-se o problema da venti-

lação, caso a temperatura seja baixa ou elevada. Ha ensejo

de encarar, successivamente, estas duas eventualidades.

Por tempo frio, todo local bem arejado, quando em tempo

quente, sel-o-á, igualmente, a fortiori. Basta fornecer-lhe

quantidade de calor artificial sufficiente para que as calorias

provenientes do organismo dos occupantes não intervenham

para realizar a elevação necessaria de temperatura da atmo-

sphera. Sem o que, ser-se-ia levado a parar a ventilação, pro-

vindo dahi a contaminação do ambiente com o seu cortejo de

máos odores.

A circulação do ár, em taes condições, consegue facilmente

eliminar o calor e a humidade produzidos pelo funccionamento

dos orgãos. A atmosphera embora seja, no exterior, quasi

saturada de vapor dagua e baixando-lhe o estado hygrometrico

relativo em proporção ao seu aquecimento no local, a sua

capacidade de evaporação permanecerá efficaz.

Seo espaço considerado não ficar, em taes circumstancias,

bastante ventilado, isso provirá de diversos motivos, como

sejam: aquecimento pouco alentado; diminuta quantidade de ár

fresco introduzido; excessivo superpovoamento. Tomados em

consideração taes motivos, poder-se-á admittir sufficiente ár

novo sem engendrar desagradaveis correntes de ár.

Por tempo quente, o único problema apresentado á venti-

lação consiste em afastar o calor e a humidade engendrados

pelos organismos em trabalho, e, sobretudo, pelos apparelhos

do grande poder calorifico, isso com rapidez sufficiente para

que os occupantes do local não experimentem nenhum mal-

estar. Por este único resultado se poderá medir a efficacia da

ventilação, qualquer que seja o valor absoluto do deposito de ár.

As emanações da atmosphera, a impressão verdadeiramente

táctil da maior ou menor viscosidade que ella determina na
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pelle, a facilidade com que os occupantes transpiram, o tempo

durante o qual as suas vestes permanecem encharcadas de suor,

fornecerão informações de primeira ordem.

Buscas instrumentaes proporcionarão meios de alta impor-

tancia: leituras repetidas das temperaturas do compartimento

em differentes horas do dia e da noite, nas diversas condições

de trabalho, levando em conta a temperatura exterior; obser-

vações sobre o estado hygrometrico que se approximarão das

precedentes; experiencias de anemometria; e, especialmente,

buscas por meio do catathermometro que, como vimos, dá o po"der

refrigerante do ár, isto é, a resultante de qualidades complexas.

As dosagens de oxvgenio ou de ácido carbonico serão col-

locadas em plano secundário.

E' com auxilio destes diversos dados que se tratará de

estabelecer o regimen optimum de ventilação artificial.

Nada de illusão, infelizmente, não se conseguiu, senão de

modo imperfeito, embora com poderosa ventilação effectuada

em unidades modernas, combater de modo efficaz, pelo menos

nas cobertas inferiores, a considerável elevação thermica produ-

zida pelos apparelhos motores, evaporadores, os dynamos, as

machinas auxiliares, etc.

Vem a proposito perguntar se não se errou o caminho

quanto á única ventilação para evitar o viciamento das atmo-

spheras internas, por meio de uma atmosphera exterior cujo

nivel thermico não seja nunca muito baixo, nas circumstancias

médias de nosso clima. O poder refrigerante da tromba de ár

novo augmenta na proporção de seu volume; ha, porém, alga-

rismos que não se pôde praticamente ultrapassar, tenha-se,

embora, em conta o inconveniente das violentas correntes de ár

arificialmente creadas.

Existe, no emtanto, tal desproporção entre a quantidade

de ár reclamado quanto ás trocas respiratórias pelas necessi-

dades physiologicas dos indivíduos e os milhares de metros

cúbicos horários destinados a luctar contra o aquecimento do

meio, que a ventilação, tal qual se a comprehende, apparece

como methodo de exhuberante luxo.
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A refrigerarão da atmosphera, ou a dos compartimentos de

per si, permittem reduzir, em enormes proporções, as quanti-

dades de ár a introduzir afim de combater o viciamento.

Eis porque, pela força das próprias cousas, a questão da

ventilação se liga estreitamente, a bordo dos navios de guerra, ,

ás do aquecimento, e, sobretudo, a da refrigeração. Estes dois

últimos problemas serão tratados em tempo util. Diremos, não

obstante, desde já que os ventiladores poderiam tirar o ár de

tanques artificialmente resfriados por serpentinas de salmoura,

podendo os locaes possuir estufas a frio, que os envolucros

calorificos, sejam ao redor dos apparelhos thermicos, sejam em

derredor de certos compartimentos, deveriam ser multiplicados

a bordo. Nestas condições, a ventilação, por menor preço, com

menos inconveriientes, daria resultados muito mais satis-

factorios.

Algumas vezes, haveria igualmente interesse de modificar o

gráo hygrometrico do ár utilisado para a ventilação que, nos

locaes em que predominam poderosos factores de humidade,

deveria ser, quanto possível, introduzido ár secco. Alcançar-se-ia

esse desideratum, introduzindo-se corrente de ár sobre o refri-

gerante á salmoura, que condensaria, na passagem o vapor

d'agua.

No inverso, quando se torna interessante (pelo menos para

as cobertas superiores) de aquecer a quantidade de ár fornecido

pela ventilação, se poderia dispor de tanques munidos de cir-

culação de vapôr; no futuro, quando a electricidade fôr mais

largamente posta em contribuição nas unidades de guerra,

poder-se-á fazer passar a corrente de ár por bateria electrica

aquecedura.

Nos casos em que a atmosphera a fornecer ás diversas

partes do navio, seja sobrecarregada de poeiras, será possivel

adaptar, no nivel das tomadas de ár exterior, dispositivos indus-

triaes de captação de poeiras com ajuda de correntes de alta

frequencia (utilisação dos tubos de Cotrell ou similares). Este

methodo dá hoje, nas officinas, excellentes resultados. Accres-

centemos que elle parece susceptivel de se mostrar efficaz con-

tra toda a especie dé nevoeiros e lixivias, formados por vapores
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(ácidos por exemplo) quando proximo de seu ponto de liqui-

facção. Quiçá, o processo, será um dia applicavel á neutrali-

sação dos gazes.

De outro ponto de vista, em relação dos progressos techni-

cos obtidos no referente á electricidade, não é temerário ima-

ginar que a ventilação pôde, um dia, ser automaticamente

regularisada: um catathermometro ou umhygrometro dirigi-

riam espontaneamente a marcha ou a parada dos ventiladores

quando fosse attingido certo valor do poder refrigerante ou

do gráo de saturação, em vapor d'agua, da atmosphera do local.

Buscar-se-ia, em certas circumstancias, ozônisar o ár a

empregar nos locaes susceptíveis de serem contaminados (dor-

mitorios, por exemplo). A ozona parece realmente possuir

poderoso poder de oxydação sobre as matérias organicas ligeiras

em suspensão na atmosphera, senão sobre os microbios como,

também, sobre esses derivados animados, fugazes que se des-

creve como caracteristicos do viciamento. Deve-se, no emtanto,

lembrar que uma porção do ozôna vae somente até 1/1.000.000,

o que já é irritante (Hill e Flack) para as mucosas das vias

respiratórias.

Em esquadra preconisou-se recentemente um methodo de

renovação das atmospheras contaminadas, baseado sobre outro

principio da aéração natural, e afastando-se da technica da ven-

tilação artificial.

Consistiria em utilisar reservatórios de ár comprimido,

munidos de detentores, com ajuda dos quaes se realisaria, nos

compartimentos, expulsões de ár sob pressão, tão poderosas

quanto fosse opportuno.

Se provocaria assim a 
"evacuação" 

do ár viciado, 
" 

sua

substituição .mecanica, a elevação superior do ár quente já

usado, e a renovação da atmosphera, com proporções normaes

de oxygenio".

Este methodo obteria 
"ar 

não só proprio, mas resfriado,

visto o seu disparo provocar abaixamento de temperatura.

A priori, não parece que o methodo em questão seja susce-

ptivel de demonstração efficaz. A injecção de ár comprimido

é capaz de evitar o viciamento de uma atmosphera predisposta
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a isso, enriquecendo-a em oxygenio e diluindo o ácido carbo-

nico que ella contém. Pôde, em rigor, provocar oxydações mais

intensas de productos 
nocivos: é, afinal, um processo de 

"rege-

neração de ár" — utilisando a bordo dos submersiveis quando

immersos.

Parece, porém, á primeira vista, temerário crear um

methodo de ventilação, de renovação de ár.

Na realidade, nada ha de mais difficil e de mais aleatorio

de que deslocar, em massa, uma atmosphera viciada, sob a acção

de repulsão gazoza, mesmo muito poderosa. Segundo as expe-

riencias effectuadas pelo professor G. Bertraud, seria mister

empregar, para desembaraçar de gaz nocivo um volume de ár

determinado, isto é., para renovar inteiramente esse volume de

ár, ao menos 5 vezes, e, a miude, 10 vezes conforme a disposição

do local, esse volume em ár novo.

O ár comprimido que, nas condições da pratica de bordo,

não pôde ser gasto senão em jactos fracos em um comparti-

mento, age, na realidade, misturando-se, pura e simplesmente,

com o ár viciado, sem pretensões de o impellir ante si! E' util

lembrar que, para conseguir a sahida, para o exterior, de uma

atmosphera contaminada, a aspiração é infinitamente mais eco-

nomica do que o recalcamento.

Do ponto de vista technico, também, os cálculos dos enge-

nheiros demonstraram a impossibilidade de recorrer a um

methodo que, para fornecer a quantidade de ár necessaria aos

gastos das atmospheras de bordo, reclame, só para si, os 2/3

do poder motriz do navio.

Ajuntemos, para encerrar o debate, que a experiencia do

processo feita, em esquadra, por uma commissão especial, mos-

trou-se radicalmente desfavorável. Depois da introducção, em

um compartimento, de certo volume de ár (medido pela pressão

atmospherica) igual a do local escolhido, as características do

ambiente não foram modificações senão de maneira quasi inapre-

ciavel. A temperatura permaneceu invariavel; o estado hygro-

métrico manteve-se no ponto de saturação; a uma distancia de

cerca de 3 metros do jacto de ár sob pressão, a atmosphera
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dava a impressão de permanecer estagnada, viciada, quente e
humida.

A commissão concluiu que não se podia encarar o emprego
de ár comprimido para substituir a ventilação electrica a bordo
de um navio guerra.

Acreditamos que não se poderia, também, utilizar o ár
comprimido a não ser para provocar a repulsão em ponto muito
limitado (alma de um canhão, interior de uma canalisação),
mas nunca para renovar uma atmosphera.

O problema da substituição de atmospheras viciadas se
estabelece- em condições particularmente delicadas no decorrer
do combate naval.

Trata-se de um capitulo de que os hygienistas navaes pouco
se têm preoccupado, e que, não obstante, nos parece da maior
importância. Parece-nos de interesse capital, quando se trata
de um navio de guerra, a preoccupação das condições hygienicas
nas quaes se achará collocado o pessoal nessa phase critica. E'
nessa oceasião que, sobretudo, se lhe deve poupar, o mais pos-
sivel, toda a causa de desconforto physico, visto achar-se
rodeado de perigos, tudo se devendo envidar para fazel-o exer-
cer a sua acção com a máxima efficacidade.

O que pôde advir, no decurso de uma batalha naval, a
aéração natural e a ventilação artificial, taes quaes ás expu-
zemos ?

Com os princípios de tactica actualmente orthodoxos, ha
a temer que ellas não sejam praticamente nullas. Admitte-se,
com effeito, que todas as aberturas exteriores (vigias, quartéis,
escotilhas, ventilades, etc.) devem ser condemnados ao tocar-se
a postos para combate; esses orifícios, podem, em caso de ava-
ria, servir de vias de penetração á agua. No mesmo intuito, as
portas dos compartimentos estanques e, de modo global, todas
as portas deverão ser fechadas. A aéração natural, a livre cir-
culação de ár em toda a extensão do navio, ficam, por assim
dizer, supprimidas.

Resta a ventilação artificial. Está quasi decidido que ella
deve ser sustada durante a acção, e que as conducções de
ár devem ser seccionadas por válvulas atmosphericas. Appre-
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hende-se igualmente a propagação, pelo seu intermedio, de uma

via d'agua, de um a outro compartimento.

Além do ponto de vista da segurança contra a invasão pelo

mar, essa prohibição de toda a renovação de atmosphera é

baseada no temor — nullamente chimerico — de se produzir

o viciamento do ár interior pelas fumaças e gazes nocivos

(sobretudo o CO e vapores nitrosos) engendrados pelas com-

bustões de polvora e dos explosivos ordinários, e, quiçá, mais

ainda, nos combates do futuro, pelos gazes asphyxiantes, de

que se deve prever o grande emprego no mar.

Tornou-se, de certo modo, necessário pensar em se defen-

der do ár exterior, e não contar com elle para melhorar o

ambiente interno. A habitual posição é singularmente invertida,

desde que se imagine a atmosphera exterior mais viciada que a

interior.

No decorrer da guerra no mar. parece não se ter utilizado

de projectis ou engenhos a gaz, e bem assim de vagas asphy-

xiantes. Não obstante, em todos os encontros, os relatorios

assignalam perigos occasionados por gazes de explosivos e de

polvoras. Já a experiencia da guerra russo-japoneza salientára

a sua nocividade. Embora não havendo aqui ensejo de expôr

em detalhe accidentes observados durante os últimos combates,

podemos adeantar terem sido elles, algumas vezes, dos mais

sérios.

Concebe-se que a prudência a mais elementar faça prohibir

a ventilação artificial durante a batalha, pois contribuiria para

contaminar copiosamente todos os locaes do navio. E, de facto,

informações inglezas assignalam que, durante a batalha da Ju-

tlandia, teve-se repetidas vezes de parar os ventiladores afim

de evitar que os compartimentos fossem invadidos pelos gazes

dos explosivos.

Será, no emtanto, verdadeiramente indicado privar de

toda a aéração, de toda a ventilação, portanto de toda a reno-

vação da atmosphera, esses postos de combate em que o pessoal

está reunido em massa, onde elle deve desenvolver esforço

physico intenso, quando os apparelhos motores e evaporadores
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são accionaclos em maxima potência? Pócle-se assimiliar esses

compartimentos aos espaços fechados do submersivel quando
immerso,

Tal cousa seria admissível se fosse breve a duração de

combate, esse, porém, não é o caso. A batalha póde-se estender

durante meio dia (Combate da Jutlandia), quiçá por mais

tempo. Desde então,. o viciamento das atmospheras seques-

tracias do ambiente, onde a cubagem individual é muito restricta,

não produzirá em todo o seu cortejo de mal estar, inaptidão

ao trabalho e causar asphyxia?

As narrativas, tanto inglezas como allemães, das acções de

certa duração, no decurso das ultimas hostilidades, são accor-

des em mostrar o verdadeiro martyrio experimentado pelo pes-

soai occupando certos compartimentos em que o calor se tor-

nava intolerável e a atmosphera irrespirável. São essas as boas

condições para desenvolver todos os seus recursos? Não é o caso

de tudo envidar afim de remediar semelhante situação?

Póde-se, no emtanto, alcançar tal almejo sem os recursos

da ventilação. Assimilando resolutamente os locaes de combate

do grande navio em acção aos compartimentos inteiramente

estanques de um submersivel immerso, procurando tornal-os o

mais hermeticos possível, para protegel-os da acção dos gazes,

providenciando-se para a regeneração de sua atmosphera

durante a batalha: movimentação do ár por ventilador electrico,

desprendimento de oxygenio segundo as necessidades, absor-

pção do ácido carbonico e do vapor d'agua em excesso des-

truindo das aminas voláteis (anthropotoxinas) pelo ácido sul-

phurico 011 ozona, etc.

O mais difficil seria evitar a elevação, rapidamente insus-

tentavel, da temperatura do local. Tal questão, de que não se

deve preoccupar quanto aos submarinos, é aqui, ao contrario,

de primeira importância. Obter-se-ia, com grandes probabili-

dades, o resultado desejado, installando-se, scientificamente, a

refrigeração dos locaes de combate por meio de serpentinas de

salmoura a frio. O methodo, não ha duvida, reclamaria instai-

lação complexa e apparelhamento custoso; chegar-se-ia, quiçá,
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a melhor resultado caso se adoptasse os aéro-refrigerantes dos

paióes de munição. Era o caso de melhor tratar o pessoal do

que sóe se fazer ás polvoras.

Esperando que se enverede pela via que ora indicamos,

julgamos que, por falta de melhor, se deveria continuar a ven-

tilar o navio durante o combate; é a única maneira pratica de

evitar a excessiva elevação da temperatura.

Cae-se, dahi, no perigo, que assignalamos, de ver os com-

partimentos contaminados peles gazes dos explosivos, das pol-

voras, dos projectis e das vagas asphyxiantes.

Evitar-se-ia tal inconveniente pelo uso systematico das

mascaras, ou dos diversos apparelhos filtrantes (genero Tissot,

por exemplo), á neutralisação do oxydo de carbono, e de todos

os outros gazes, ao mesmo tempo, a suspensão das poeiras de

arsinas. Poder-se-ia ainda utilisar os apparelhos de isolamento

de regeneração de atmosphera que proporcionam, infelizmente

por breve tempo, certo allivio.

Póde-se fazer melhor, pois o uso da mascara ou apparelho

produzem certo impecilho á acção individual. Póde-se lançar

mão da prophylaxia global, collectiva, do local de combate; para

isso, basta collocar, no circuito da ventilação, um estojo filtrante

que neutralisará todos os produetos toxicos vehiculados pela

corrente de ár vinda do exterior, prenderá as arsinas pulveru-

lentas, haja vista as nuvens carregadas de pequenas gottas

bacterianas que o inimigo possa ser tentado empregar na guerra

naval do futuro.

Caso esse ár, trazido pelos ventiladores, seja por tal modo

carregado de produetos toxicos e privado de oxygenio, tor-

nando-se irrespirável, embora sem perigo depois da neutralisação

atravez do filtro, se evitará essa carência fundamental despren-

dendo cxygenio no local por meio de reservatórios sob pressão.

Mesmo com esse inconveniente, o poder refrigerante da atmo-

sphera exterior se fará sentir, com beneficio de nunca exage-

rada importancia.

Para evitar maior extensão deste estudo calámos, aqui,

detalhes referentes a uma questão sobremodo interessante á

defesa nacional. Ajuntaremos somente quanto á ventilação, que
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se é levado, para assegurar a neutralisação perfeita da massa

de ár introduzido, a diminuir a quantidade excessiva prevista

para o tempo de paz. 
"Ventiladores 

de combate", de poder

muito inferior ao dos apparelhos em serviço commum, devem

ser installados. Contrariamente, ha evidente interesse em sub-

stituir os ventiladores das estructuras cellulares, os quaes, ava-

riados, privariam um grupo de locaes de aéração indispensa-

vel, por apparelhos, sem duvida mais modestas, porém, muito

mais numerosos. A ventilação deve ser autonoma para cada

local de combate.

A ventilação será calculada de modo a manter, nos com-

partimentos, ligeira sobrepressão, destinada a oppôr-se, em

certa medida, á invasão de gazes, no caso de ruptura das

anteparas.

Mantida, assim, em permanencia, durante todo o tempo da

acção, dará azo ao pessoal, aláis, dispensado de usar mascaras,

de utilisar todo o seu esforço physico, em atmosphera não

viciada e em gráo thermico tolerável".

Augusto Vinhaes

qu y*



O BAPTISMO DAS NAUS
"Quel symbole correspond donc dans la

Marine aux éeendards et aux drapeaux de

1'Armée? Autour de quel noyau se cristallise
l'esprit de corpe.? Quel est pour le marin le

signe de ralliement qui rapelle Ies combats

glorieux soutenus par l'unité, qpi lui donne

son caractère propre et dégage sa personnalité
dans la foule des autres navires de la flotte?...
Cet emblème, se signe, se drapeau, c'est le nom

du bâtiment.
Pierre Le Conte, Kapoléon et Ies appcl-

lations des bâtiments de guerre — " Revue
Maritime ".

Como com as pessoas, sempre houve receio de que os navios

sem padrinho morressem pagãos. Desta sorte, o baptismo das

naus é tão remoto como. a primeira quilha que se bateu. Excepçao

feita da Arca de Xoé, que não teve outro nome, parece que

do dilúvio por deante nunca mais se lançou ás águas do mar

barco de costa ou de oceano que não levasse nas bochechas, en-

cimado de florões symbolicos, ladeando a figura de proa, um

appellido que lembrasse feito illustre, varão bíblico, santo de

devoção, bicho lendário, deus mythologico, virtude, ameaça,

tudo quanto a arraigada superstição maruja achasse de bom ai-

vitre para chrismar o bambino fluetuante e garantir-lhe o futuro

contra as iras do destino e os males que accomettem os navios

sobre as ondas, e são os mesmos que aniquilam os nautas.

Justifica a religião da gente do mar o facto de Jesus Christo

prefêril-o á terra para seu repouso. Diz o padre Fournier:
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"Nous 
ne lisons point que Jesus Christ aye pris de

repôs sur terre, quoy que ferme et immobile, mais

bien dans une barque, et le plaisir qu'il prenoit dans

1'entretien des pauvres matelots, lui faisait trouver du

repôs même au plus fort des tempêtes".

E foi da barca de Simão Pedro que e!le fez as suas

primeiras prédicas á multidão aglomerada nas praias; para em

seguida revelar-se illuminado no prodígio da pesca milagrosa.

Bem fadado ficou na historia e na legenda o farto mar da

Galiléa. Límpidas e mansas são as suas aguas, que em noites

calmas e escuras crepitam de abundante pescado. E para san-

tifical-o, corre-lhe ao través o serpeante Jordão, em cujas ver-

dejantes margens, na manhã do Baptismo, eternisou-se o ma-

logrado Yokanaan.

Quanta vez, é sabido, galgava o Salvador o cume do Car-

mello, e de lá. inspirado e sereno, circumvagava o olhar pela

extensão revolta das ondas do Grande Mar, onde mais tarde

os seus discípulos, em caravanas alviçareiras, partiam a levar

a Boa Nova aos povos crédulos do mundo.

E' ainda o autor christão da Hydrographic quem, referin-

do-se á vocação dos Apostolos, quasi todos de profissão mari-

tima, affirma com segurança: 
"Jésus-Christ 

a de três fortes et

particulières inclinations pour les gens de mer".

Gs marinheiros da Bretanha, tão supersticiosos quanto

apegados ás velhas lendas de sabor marinho, sempre tiveram

para seu governo que 
"tout 

bateau qui n'est pas baptisé est

conduit par Satan et va sur les rochers". E nessas plagas

onde parece que o primeiro pedido que as crianças ainda no

berço fazem ás mamãs é um bom barco de pesca que as leve

ás aventuras do alto mar, só porque paes e avós foram do

officio, e ellas teem no brazão a venerar e guardar as proas

altas, e os golphinhos, e os albatrozes que as incitam ao rude
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e estoico pelejar das montantes — é dos mais acendrados o
culto das livres águas .

No calendário marítimo da Bretanha Armorica, são em
curiosa profusão os sagrados patronos das quilhas, por exemplo:
S. Budoc, que resguarda de naufrágios; S. Gildas, libertador
dos maus espiritos' oceânicos; S. Hydultus e seus discípulos,
entre os quaes está S. Poi de Léon, que importunados pelas
cheias das marés que lhes inundavam o claustro, um dia, con-
gregados em fé, marcharam tão resolutamente contra ellas que
tiveram a seus pés vasta extensão de terra em secco, e prohibi-
ram que de novo ellas voltassem, "ce 

que la mer, depuis, in-
violablement observe". Mais tarde, esse mesmo S. Poi, re-
petiu o milatre para livrar das enchentes do mar o convento
onde sua irmã era abbadessa.

Outros ainda: S. Vouga, que enviado por Deus em
missão ao ultramar, galga escarpado rochedo, que a seu mando
se desloca da praia e entra nas águas á guisa de navio.
Assim, em menos de vinte e quatro horas, transpõe o mar, da
Irlanda ás costas da Bretanha.

S. Gouleven, protector de batalhas navaes; S. Guen-
Ael, que por espaço de quatro annos não largou de sobre as
ondas, a serviço da fé christa. S. Effian, S. Brieuc,
^. Garval, S. Houardon, S. Brandan e S. Maio, que deu seu
nome a berço de marujos, velam também noite e dia, dentre
nuvens, pelo suecesso das velas soltas que se arriscam ás coleras
neptunicas.

Dest'arte, em meio a um ceremonial legendário, que não
perde ceitil de pitoresco e de crendice através do tumulto dos
séculos, faz-se christão o barco da Bretanha, e além de christão,
fecundo e alegre, graças á sorte da garrafa de vinho que se
costuma quebrar á roda de proa; e com o biscouto que no acto
se comia lá vinha o dictado de prophecia infallivel: "Biscuit

e bouteille de vin fais que sur mon bateau ne manque jamais
le pain". *

Napoleão Bonaparte, não obstante a serie immensa e hete-
rogenea de negócios que o preoecupavam, prestava grande
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attenção ao baptismo das unidades de sua esquadra, attri-

buindo-lhes denominações apropriadas á época e ás circum-

stancias do momento. Dentre a sua volumosa correspondência

figuram certas recommendações nesse sentido. Assim, por
exemplo, era commum partir-lhe do proprio punho: 

"J'ai

fait donner aux quatre vaisseaux les noms: Ic Stcngel, le

Laharpc, le Bcyrand, le Robcrt. J'ai fait nommer les deux

frégates la Mttiron et la Carrcre" — appellidos que se referiam

a quatro generaes e a dois officiaes mortos na campanha de

Italia.

Quando da captura da frota veneziana em Corfú, Bona-

parte dictou a ordem seguinte:

"Art. 
1.° — O Almirante Brueys dará ás seis

naus e fragatas que se acham actualmente em Corfú,

provenientes da esquadra veneziana, os seguintes

nomes: ás seis naus — Dubois, Caussc, Robcrt,

Bancl, Satidos e Frontin; ás seis fragatas: Mantoue.

Lcoben, Lonato, Montenotte, Lodi e Rivoli.

Art. 2.° — Será celebrada a bordo de cada um

desses navios, todos os annos, no dia das batalhas em

que os citados generaes foram mortos e onde ellas se

travaram, uma festa em honra dos defensores da

Liberdade".

A seguir, a expedição ao Egypto obrigou o grande corso

a ampliar a sua terminologia. Depois de Abukir, uma rua do

Cairo passou a chamar-se, por sua ordem, Du Pctit Thouars.

A flotilha do Nilo comprehendia vários djermas, avisos e ca-

nhoneiras de allusiva onomastica.

Os annos que sucederam ao 18 brumario deram termo ás

denominações revolucionárias que enchiam a relação da es-

quadra. Nomes ferozes que lembravam peitos accesos em re-

volta foram riscados e substituídos por outros de mais trás-

quilla evocação. Forfait, então ministro da marinha, interes-

sava-se, como o Primeiro Cônsul, pela questão de baptisar

navios. E' delle a denominação Suffrcn, segundo Jal, no

Diccionario Critico. E quando seis vapores hespanhoes foram
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cedidos á França, em virtude do tratado de alliança, Forfait

propoz a Napoleão o seu baptismo, provocando do Imperador
esta resposta: "Não vejo utilidade alguma, cidadão Ministro, em

que se troquem os nomes hespanhoes; essa mudança será feita
em tempo e logar próprios".

A 22 de Abril de 1807, de Firkenstein, ainda escrevia Bo-
naparte a Decrès: "Desejo que mandeis lançar ao mar um

navio de tres cobertas que se chamará Eylau; e outro que terá
«• nome de Villc-dc-Bcrlin. Fazei-os construir immediatamente.
Depois, mandae architectar um terceiro navio que será o Ville-
dc-Varsovic, e fragatas que levarão os nomes de Saalc, Elbc,

Odcr, Vistulc; e um navio de 74 que chamareis Pultusk, e outro

de 80, o Brcslau. Logo que se tomar Danzig, o que conto ser

em breves dias, será posto nos estaleiros um navio de 74 que se

chamará Danzig. Encommendae ainda um navio de 74, o

Hautpoul, uma fragata, a Dahlmann, e outra, a Corbincau.
Mas será conveniente que. para todos os navios que tenham
nomes significativos, me apresenteis uma legenda que será ins-

cripta em pequena placa de mármore na câmara de commando".

Cumpre notar que Decrès nem sempre executava literal-
mente as ordens do Imperador. As novas contrucções teriam
absorvido todos os nomes que este imaginasse. As vezes,

para satisfazel-o, o ministro via-se na contingência de baptisar
certos navios para c!assifical-os "á vontade do dono". Foi o

que aconteceu com o Satumc, o Thcscc, o Tonnant, o Au-
dacieux, o Supcrbe, e o Alcide, que passaram a ter os nomes
acima relatados. No que toca a Danzig, só foi occupada a
26 de Maio; pois, a 7 de Junho era lançado em Anvers um
Danzig, que, entretanto, fora construído para chamar-se
Illustre.

Quanto ás fragatas que deveriam ostentar á proa os nomes
Dahlmann e Corbincau, nunca puderam ser construídas. E o
Imperador não insistiu.

Por outro lado, o Charlemagnc e o Duguesclin traziam á
mente a epopéa da França; e além desses, o Duguay-Trouin, que
baptisou diversas unidades, o Jcan-Bart, o Tourvillc, o Cassard,
o Duqucsnc, evocadores de heróes e de façanhas indeléveis.



1364 REVISTA MARÍTIMA 3RASILEIRA

Outros nomes tocavam as raias da extravagância. Estão
neste numero os mythologicos, descommunaes e supérfluos; e
até foi conhecida a existência de um Hymcn, navio de tres
cobertas, que. frisava um casamento memorável nos destinos
do Império.

Homenageando a familia, Bonaparte esqueceu os irmãos.
Foram, todavia, contemplados como paranymphos das bel-
lonaves imperiaes o rei de Roma, as irmãs Carolina, Paulina,
Elisa, Amélia e Adriana; uma fragata evocava o nome de sua
mãe, a Lcetitia, e uma corveta o da esposa de Eugênio de Beau-
harnais, a Princcssc-Auguste.

Accrescentando ao cadastro uma enfiada de nomes que se
prendiam a outros muitos navios e a embarcações de menor
vulto e importância, affirma-se insuperável a mania napoleo-
nica de baptisar e cambiar appellidos das suas naus de combate,
divertimento muito do agrado daquelles que amam ter, como
titeres ao belprazer da sua fantasia, homens e cousas para des-
encabeçar, remexer no enchimento, fracturar corpo e alma, tal
executam crianças caprichosas aos bonecos da sua antipathia
e muita vez aos da sua predilecção.

Destarte, entre um e outro plano de combate, entre uma e
outra deliberação tactica, o vencedor de Austerlitz entretinha-se
em arrancar as letras da proa de um Tcrriblc para trocal-as em
Montou, de um Bclliqucux para La Paix, de um Victoire para
Harmonic, e assim por deante, conforme as circumstancias
de momento e essa volubilidade que quasi sempre caracterisa a
feição dos tempos e torna a mascara dos acontecimentos em
verdadeiro Jano de tempestade e bonanças.

Por niçiados do século passado, G. de Landelle, autor das
Legendes dc la Mer, compoz, a propósito dos nomes do An-
nuario Naval dessa época, um poema satirico onde critica todos
os gêneros habituaes de denominação de navios, desde suas
causas até seus effeitos.
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Em certo ponto, commenta o cantor dos Poèmcs et Chants

Marins:

" 
Les bureaux ont vculu religieusement

Que tout nom d: vaisoeaux füt un enseignement.

L'avoüerai-je, pourtant, non sa.ns quclcjue cmbarras,

Les beaux choix qu'ils ont faits, je ne les cc-mprends pas".

E numa derrubada dos deuses da Mythologia, dos heroes

da Fabula e das heroinas da Legenda, padrinhos e madrinhas

de tanta nave andeja:

"À 
bas Vulcain" à bas le forgeron podagre,

Adonis, le grand fat, Argus et Méléagre!

Fi du Triton poussif! Au diable Lucifer 
"!

Nem mesmo Neptumo escapa a cólera demolidora.

 
"Sans 

être ulcéré

Que du nom de Neptune un haut-bord soit paré".

E como o deus das ondas, o bello sexo, invectivado nas

figuras classicas de Armida, Cleopatra, Danae, Atalante

e Circe:

 
" 

Coquines à chasser dehors de sa maison 
".

A's vezes, o iconolasta tem razão: por que cargas d'agua,

por exemplo, no baptismo de altaneira fragata de tres cobertas,

rijo arvoredo e prôa em desafio, preferir chamal-a Arbre-de-

chênc em logar de Melpomène, e levar o gosto da zoologia a

achar melhor que um brigue tenha o nome de Marsouin cm vez

cie Júpiter, ou a glutoneria 
de uma Belle-Pov.le, quando a ma-

drinha pudera ser Jeanne d'Are?

Cuidando da ironia dos nomes, mui commum entre hu-

manos: os Leões timidos, os Cordeiros bellicosos, os Pia-

cidos iracundos, os Innocencios devassos, os Valentes pusil-

lanimes, La Landelle escalpela as naus e os seus destinos:
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"De 
la iiste effaçons, sans admettre excuse,

Le Rusé, qui pourrait être surpris par ruse,

L'Ardent, de peu d'ardeur trop souvent convaincu,

L'Invincible, qui risque, hélas! d'être vaincu,

Le Léger, lourd bateau-'.e pauvre Infatigabl.,

Rentrant tout fatigué du gros temps qui 1'accable,

L'lnflexible, qu'on vit fléchir, et le Prudent

Audacieux coursier d'un brave commandant".

E terminando pelo Vengeur, cuja derrota não perdoa:

" 
Le Vengeur qui coule, et ne se venge pas".

*

Portugal do passado, campo sublime de arrojados feitos

náuticos — occupa no capitulo do baptismo das naus jjarte sa-

1 íente, mina inexgotavel de sapientissimas investigações.

Em primeiro plano, nomes santos eram os eleitos para a

classificação das proas conquistadoras que desvendaram

"mares 
nunca dantes navegados".

Santo Antonio, antes dos mais, foi paranympho de um

extenso rol de naus, navetas, almadias e urcas. Só das primeiras

houve, ao que acóde á memória de chronistas, além daquellas em

que figura isolado o padroeiro de Lisboa, outras em que secunda

companheiros catholicos: 5". Antonio e 5". José, N. S. do Pilar e

ó'. Antonio, N. S. da Natividade e S. Antonio, N. S. da Con-

icição e S. Antonio, N. S. da Madre de Deus e S. Antonio.

Sendo ainda que muitas se distinguiram pelos complementares

de S. Antonio Grande e S. Antonio Pequeno, o que, mal com-

parando, faz lembrar as velhissimas naus lusitanas Leitoa nova

e Leitoa velha de que nos fala Quirino da Fonseca em sua ma-

gnifica exeavação archeologica.

O habito de trocar de nomes também andava pelos cos-

tumes marujos do século das descobertas. Destarte, a N. S.

do Pilar, passou a ser Conde Henrique. A outras punha o

marinheiro alcunhas, como a Águia, que era para as guarnições

í Patifa, e aquella celebre Marfim de Freitas, que também fora

5". Antonio, porém para a maruja era a nau Cão, porque trazia

á prôa a figura de um cão com umas chaves na boca, allusão á

fidelidade de Martim de Freitas, governador de Coimbra.
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Além disso, taes navios eram com frequencia baptisados

com os nomes dos seus capitães, o que sobremodo difficulta a

catalogação, visto como essas capitanias eram transferidas a

a cada passo.

Nessa era, o pitoresco dos nomes superabundava a outra

qualquer consagração. Tirante o patrocínio dos santos, de que

havia exagero incontestável, o intuito parece que visava mais

appelidar que baptisar, sempre de accôrdo com o bom humor

marítimo e a sua incomparavel arte de cognominar gente e

cousas. São desse quilate, dentre innumeras, a Farinheira e

a Milhcira, naus que faziam o carregamento de farinha e milho

em operações de guerra, no reinado de d. João I.

A Sangrenta lembrava a mortandade que a seu bordo hou-

vera por occasião do embate dos navios castelhanos. A Gal-

lega, por provir de armadores estrangeiros. A Barrilada, que

transportava barris de vinho. A BcIIa, cujo nome con-

trastava com o estado deplorável do casco, que acabou por se

abrir na altura do equador. A Botica, talvez deposito de me-

dicamentos. A Despenseira, que carregava mantimentos.

A Figa, que por muito tempo, no reinado de d. Affonso V,

se empregou no transporte do saboroso figo algarvio.

A Judia, que pertencera a um armador judeu. A Fossa

Lamas, da carreira da índia. A Lopiana, corrupção de ia-

piana, de lapada ou pedrada, referindo-se aos pelouros de pedra

que lançavam as bombardas do artilhamento. A Pilhcteira, que

talvez derivasse de pilheta (vaso de fundo chato), ou pela

circumstancia de ter tomado parte em actos de corso ou pi-

lhagem. A Ribalta, que se pode originar de riba alta ou cor-

ruptela de eribalda (vadia). A Tanoeira, que transportava

vasilhame. A Vogada, por maneira no deslisar sobre as

aguas. A Chiqueiro, que pelo nome não recommendava os

hábitos da tripulação, nem a sua própria hygiene intima.

Mesmo assim, filiados á denominação illustre ou ao faceto

çognome vulgar, todas essas naus de Portugal passaram á pos-

teridade com a nota insigne de audaciosas façanhas, fosse em

gueras de religião ou de conquista, no entranhado. massacre ao

mouro, que arruinou o reino, fosse pela cegueira de aventurar-se
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aos mares desconhecidos, em frágeis cascas de noz, que sempre

fez dos intemeratos lusíadas, em todas a;, idades, os mais ab-

negados e resistentes lidadores do oceano.

Por amor da verdade cumpre, comtudo, pôr á mostra que

nem sempre o bom padrinho acautelou o afilhado contra as

agruras da sorte, evitando que se desse aquillo que os navios,

como as pessoas, teem ao nascer gravado no livro do destino.

Múltiplas foram as naus erradias na derrota do mundo que, ex-

pondo á prôa o nome e a effigie de um santo protector, lo-

graram os fins trágicos de um naufragio, com a perdição da sua

gente, ou a odysséa de seus tripulantes por caminhos onde a luta

com a natureza e com o indigena, a par de uma legião de vi-

cissitudes, levavam mesmo a descrer da protecção divina, e

mais a crer na condemnação de desventurados cujo crime só

fora o atrevimento de desvendar o ignoto. Para exemplo, a

nau S. João, do mando do fidalgo Manoel de Sousa Sepulveda,

que se perdeu no naufragio mais trágico de que ha menção na

historia marítima portugueza.

Bem hajas, Portugal, por todo século. O teu nome,

emquanto existir sobre a terra o amor das rijas empreitadas

marítimas, será posto em trophéo, abençoado e querido, para

gloria do

 
"peito 

illustre lusitano.

A' quem Neptuno e Marte obedeceram".

*

E os navios do Brasil?

Certo, muitíssimas das suas denominações haviam de par-

ticipar dos mesmos hábitos de que se lançava mão na terra-

mater, sempre que de arsenal ou de estaleiros cahia nagua

quilha por baptisar.

E' sabido que a 27 de Novembro de 1807, uma expedição

franceza, destacamento do exercito de Bayona, invadiu Por-

tugal sob o commando de Junot. Trazia as ordens de Na-

poleão: 
"Naccordez 

rien au prince du Brésil, même quand
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31 promettrait de faire la guerre à 1'Angleterre. Entrez dans

Lisbonne, emparez-vous des vaisseaux et occupez les chantiers".

Tinha passado 
o tempo heroico de Nun'Alvares. Bra-

vuras ancestraes foram trocadas pelo terror e a idéa salvadora

da evasão. E a família real, dando o exemplo, embarcou-se

para o Brasil, nas vesperas da investida franceza, trazendo

numa esquadra preparada 
ás pressas uma legião de pusilânimes,

fidalgos e fidalgotes imprestáveis e fatuos, parasitas de toda

especie e uma pobre 
rainha louca. Só essa parecia possuir o

brio da raça, que ainda lhe estuava no sangue enfermo para

redimir a alma dos bravos antepassados. Fez tudo para não

embarcar. Até a ultima hora. trancada no seu camarote, es-

bravejava com fúria, rasgando as vestes, no ardor de fugir, des-

vairada, para salvar sosinha o seu paiz, e livral-o com a sua

força hercúlea de demente da insólita aggressão napoleonica.

A 22 de Janeiro 
de 1808 aportava á Bahia parte da es-

quadra fugitiva, composta da Principc Real, da Affonso de

Albuquerque, da Bedford e da Urania.

Desde então, começou a despontar em terras de Santa

Cruz a febre hereditária de navegar e o ardor patriotico da

construcção de navios. Um após outro era lançado ao mar.

Os arsenaes da Bahia, de Pernambuco, do Rio, de Matto

Grosso e do Pará, os estaleiros do Maranhão, de Porto Alegre,

de Santa Catharina e de Alagoas, empenhavam-se no fabrico

e no reparo de obras nauticas que só honravam a patria brasi-

leira e incentivavam as suas industrias. A idade de ouro

da nossa construcção naval data em rigor daquella serie gigan-

tesca de officios e cartas particulares em que o benemerito

Balthasar da Silva Lisboa communicava ao governo que as

suas mattas estavam á disposição da esquadra, e incrementava

com sabedoria o replantio das florestas nacionaes. Muito

então se operou em prol da architectura naval, e contam-se por

centenas as unidades que, nascidas de raizes que se cravavam

fundas no portentoso 
sertão brasil ico, correram mundo, cn-

traram em guerras, levaram por toda parte o alteroso es-

plendor das cores patrias.

Na própria esquadra que trouxera d. João VI se agre-

gavam navios de inteira fabricação indígena. Eram a nau Prin-
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cipc Real, construída na Bahia, em 1791; a Martim de Freitas.
que caiu ao mar em 1742; a Príncipe do Brasil, de 1804; a
D. João de Castro, de 1764; a Minerva, que esteve na carreira
entre 1780 e 1806; a Thetis, de 1780 a 1797; a S. João Ma-
gnanimo, toda de sucupira do Pará.

Em seguida á completa nacionalisação da nossa armada
— já iam bem longe as velas prófugas varridas das águas ter-
ritoriaes pelas esquadras da Independência — retorna-se á
questão do baptismo, que por muito tempo perdurou filiada aos
vesos e aos recursos da proscripta metrópole. Os nomes my-
thologicos ou lendários davam logar aos nomes bajulatorios de
governantes coevos. Deuses da fábula rebaixavam-se á ca-
tegeria terrena dos infantes; deusas immortaes desciam do
Olympio marítimo para se enthronisarem as estufadas prin-
cezinhas imperiaes. Mesmo os santos do calendário foram
dispensados de paranymphos náuticos para dar logar a perso-
nalidades mais próximas do cortejamento official, ou á invo-
cação de altas façanhas de guerra, nem sempre coroadas de
gratidão e justiça.

Assim, enxameavam nos annuarios navaes da marinha
dessa era as Leopoldina, as Maria Thcrcza, as Maria d'Assum-
pção, as Maria Izabcl, as Real Pedro, as Infante D. Miguel,
e toda a antonomasia dominante, preito ás virtudes muita vez
imaginárias de quantos tinham á mão as rédeas do governo,
sem falar num chicote de commum zurzido ás cegas.

Mais para deante houve divergência na maneira de ap-
pellidar-se a esquadra. Entraram em voga as províncias do
Brasil. Todas ellas, com excepção do Espirito Santo (?), ai-
cançaram parelha em proas da nossa armada, nas diversas
etapas da sua existência. Ainda hoje ellas classificam a mór
parte dos navios de guerra, sempre de fora, obstinadamente,
a repudiada terra capichaba. Dentre elles ha lendários, por
serviços de guerra, _ recordar. São da classe o Alagôai, queigualmente revive o daquelle mercante que passou á historia com
a marca rubra da tradicção. pois, transportando para o exilio
a ultima casa reinante, findou como alvo de batalha, em cuja
triste missão teve a fortuna de desapparecer sem macula.
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E mais a Amazonas, fragata invicta, que lembra as pa-

ginas douradas da guerra do P^raguav, e o Pará, e o Maranhão,

e o Ceará, e o Piauhy, e o Bahia, e o Rio de Janeiro, e o Paraná,

e o Rio Grande — todos nobilitados por acção de combate.

Vêem em seguida os nomes que recordam heroes e homens

celebres, numa extensa galeria fluetuante.

Tainandaré por duas vezes foi sublimado entie floiões de

pôpa. Como elle, Barroso, que baptisou um dos barcos que

mais teem honrado a nossa antiga construcção naval, üra in-

tegralmente brasileiro, architectado de madeiras indigenas, sendo

todo o ferro da extineta fabrica Ipanema. Tendo figurado, soo

o commando de Saldanha da Gama, na exposição americana

de Nova-Orleans, arrancou aos visitantes exclamações deste

genero: 
— "Como? Pois no Brasil já se constróem navios

como este"?

Mal sabiam os ingênuos que, muito antes do Barroso,

outras naus tiveram berço nas carreiras patrícias, para aí-

frontarem depois o oceano e a guerra.

Malogrado no seu destino, o lindo cruzador teve fim des-

astrado, naufragando no inicio de uma segunda viagem á volta

do mundo. Succedeu-o excellente homonymo, tido no con-

ceito da esquadra, como navio diplomata, tantas teem sido as

vezes em cjue a sua prôa se ostenta em portos estrangeiros, le-

tribuindo homenagens internacionaes .

O Benjamin Constant, o navio dos últimos tempos que

mais devia contar com a gratidão da armada inteira, tão re-

vantes foram os serviços que em sua vida prestou á educação,

á cultura e á disciplina de marujos implumes, em successivas

commissões de instrucção, evoca o nome do fundador da re-

publica, muito embora na França ignorante de tudo quanto

não é francez, já tivesse passado, pelo facto de ter sido con-

struido em Toulon, por afilhado do eminente publicista do

mesmo nome, no lamentavel equivoco de um indivíduo pouco

conhecedor da nossa historia.

O Deodoro, que hoje sulca as aguas mexicanas, chrismado

de Anauhac, e o Floriano, que de quando em quando lacrimeja
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ferrugem pela saudade do seu irmão gêmeo, rendem preito ao
proclamador e ao consolidador, como restantes da chronica ma-
rinha do debatido advento nacional.

Ainda rememorando personagens de relevo guerreiro,
vem pela historia a fora, numa enxurrada de cascos desman-
telados, as velhas naus que dia a dia desapparecem da memória
dos povos para dar logar ás denominações modernas, que
muita vez, por nem sempre ser possível contentcr tout ie
monde et sou pcre, se fazem distinguir por uma letra e um
numero, como acontece aos submarinos, que por sua vez
imitam os torpedos.

Na categoria de nomes pitorescos, nada ficamos a dever
a outras gentes, porque essa cousa que se chama espirito de ma-
rinha parece que é universal, e todos quantos passam a vida

a peregrinar pelas ondas amam rezar pela mesma cartilha.

Deste modo, não nos faltaram naus que exhibissem deno-
minações ou mesmo pseudonymos bizarros, que ainda mais as
tornaram lendárias na atribulada mnemonica naval. Assim, a
celeberrima Bahiana, que Deus haja, corveta ancestral que muito
deu de si, e correu mares a fio, e penetrou na chronica maruja
com a catadura de espectro das águas, taes e tantos foram os
episódios cheios de bravata e tradição que tiveram por phase
e por scenario e evocativo tempo da Bahiana. A seguir, houve
a Bclla Americana, faceira escuna de remotas eras; e a Bclla
Maria, a Cabocla, a Campista, a Chiquita, a Constança, a Dc-
fensora, a Elisa, a Emilia, a Fluminense, a Iiiicpcndcncia
Feliz, a Animo Grande — e assim por deante.

Lembrando datas e logares assignalados por feitos memo-
raveis de campanha: Riachuclo, de que existiram uma chata,
um vapor fretado e um couraçado; Aquidaban, de malsinacia
memória; Onze dc Junho, que logo suecedeu ao grande acon-
tecimento de Riachuelo; Humaytá, o mais moderno dos sub-
mersiveis, nome que aliás já havia baptisado uma lancha pa-
raguaya; Primeiro dc Março, que depois de muito carregar
canhões foi parar ao Lloyd Brasileiro como navio de instrucção
de pilotos, chrismado de Wcnccslau Braz; Sete de Setembro,
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couraçado; Quinze dc Novembro, nome primitivo do cruzador

Republica, e vários outros . •

Longo e fastidioso seria enumerar a relação vastíssima de

denominações que tiveram os navios da esquadra brasileiro,

desde a saudosa nau Pedro I, cujo costado desmantelado hoje

faz corpo com o carcomido quebra-mar da historia, até ás mo-

dernissimas bellonaves que enchem de fumo e de rompantes de

guerra os verdes mares territoriaes.

O que me parece ter sido complicado em todos os tempos

foi a escolha desses nomes, sabido que nada é mais difficil que

dar nome aos bois, na expressão pouco parlamentar do seita-

nejo. E com toda a razão. A começar pela gravissima

questão da escolha de padrinhos. A cortezia que se faz a uns

quasi sempre desagrada a outros. E todos querem participar

das mesmas honrarias, o que se torna improcedente quando o

quinhão não chega para todos.

Tal o caso do baptismo das naus..

Quanta vez ellas são dotadas de um rotulo que realmente

ccmpensa a homenagem, porém deprime os heróes obscuros

cujo renome raramente sobe á tona. Sabemos por ventura

como se chamaram aquelles que em todas as idades deram o

melhor de si e do seu sangue em prol do culto da bandeira?

A historia mal lhes relata os nomes numa apagada entre-

linha, emquanto borda encomios a fio de ouro para medalhões

cuja acção jamais se criticou com imparcialidade, e cujos

laureis jamais se analysaram com justiça. E outros, muitos

outros que se votaram ao eterno olvido, para quem tarda

inexoravelmente, como promessa nunca realisada — "a 
jus-

tiça de Deus na voz da historia".

Por isso, o marinheiro, que para definir situações re-

beldes e collocar appellidos nunca encontrou competidor, resolve

a cousa da melhor maneira, dando ás mais circumspectas unida-

des de batalha nomes incríveis da sua irreverente inventiva.

Desta sorte, para elle, o elegantíssimo Barroso, ha de ser

sempre o Pallieta dc Ouro; o destroyer Pará foi muito tempo

o Papa-Millias; o Republica era o Engole-Vagas; o velho Ta-
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rnandará era simplesmente o Tamanduá; Bcnjamt.i Consicr.t,

o Bcijoca; a guarnição do Minas Gcracs chama ao ,S\ Paulo --

o Compadre; o a!vo de batalha Onze de Junho, logo ao ser lun-

çado ao mar, recebeu o cognome de Pirolito; o Carlos Gomes,

cjue antes fora o Itaipu, da Costeira, era conhecido por
Maestro; o Aquidaban, que corcoveava nas ondas, era o Touro;

o Andrada,, o Commandante Freitas e o Purús, pelo seu bom

passadio, ou porque sua gente ali vivesse vida folgada, eram

o Hotel Andrada, o Hotel Freitas e o Hotel Purús; o tender

Ceará, de que só se narram feitos dignos de menção antes de

chegar ao Brasil, passa por ser o Tamandarâ de Luxo; e o scout

Bahia, em outros tempos de marcha ultra-economica, era conhe-

cido da maruja pelo epitheto ce Plantão do Oceano. A Par-

nahyba era a Gazella dos Mares.

De qualquer maneira, o principal é que se baptisem as

naus. Primeiro, para que ellas não morram 'pagãs, 
como

toda a gente; segundo, porque a julgar pelo supersticioso pro-
loquio do marujo bretão:

"Tout 
bateau qui n'est pas baptisé

est condui; par Satan, et va sur les rochcrs".

E nem falar nisso é bom....

Sebastião de Souza

Capitão-Tenente



LJ

.g __

o t? ei 
^eflcc/fo

« 
jgfe

r 
M (iff)

gga  O 41
>0 flf£K 1
Si ^
in, 

Fig /

T

K

ISMUH&] y

g gtj ^

IS TJ i

' 
Srmr'W 

T 
f

seco/vo fe • •
A PCKIODICO 

jg APER
 ('

-=^r- Rf

Fiq.2

RECEPTOR Sif I2ZO



Manual das Estações Radio do E. 
"linas 

Geraes"
5

III

descripçao e instrucções para o receptor

DE ONDAS MÉDIAS TYPO S E 1220

Este instrumento é destinado á recepção de signaes de

scentelha e de ondas continuas, empregando um Audion como

detector. Um commutador duplo de 4 polos facilita o uso do

receptor com crystal ou com audion.

Com este apparelho póde-se receber ondas de 600 a 6.800

metros.

O circuito receptor, com o commutador 
"Audion" 

está re-

presentado schematicamente na fig 1.

A fig. 2 é a representação schematica do receptor funccio-

nando em 
"crystal".

Syntonia — A antena pôde ser syntonisada .por meio do

condensador variavel C a inductancia variavel LI (10 con-

tactos). O secundário é syntonisado pelo condensador va-

riavel C 2 e pela inductancia também variavel L 2 (6 conta-

ctos) . Um commutador bipolar permitte ter-se o secundário

syntonisado (tuned) ou aperiodico (untened) ; neste caso é

posta em circuito uma inductancia em serie com a inductancia

secundaria e o condensador C 2 é retirado co circuito.

Accuplamento — Este receptor differe dos typos anterio-

res em não ter accuplamento electrostatico, e sim electroma-

sínetico exclusivamente. As bobinas são dispostas de fôrma a

se poder variar o accuplamento de muito frouxo a bem cerrado,

permittindo grande variação no comprimento de onda a receber.

ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS

Circuito da antena — O circuito da antena pôde ser syn-

tonisado para ondas desde 300 a 6.000 metros, quando com

uma antena de 0,0008 mf de capacidade. No circuito da an-
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tena ha um grande condensador variavel, dielectrico ar, capa-
cidade mínima 0,00008 mf e maxima 0,0045 mf — uma bobina
de impedancia, cylindrica, uma rectangular, bobina de accupla-
mento primaria, commutador e interruptor.

A bobina de impedancia cylindrica, consiste em um tubo de
micarta de 5 pollegadas de diâmetro e 6 de comprimento, onde é
enrolada em cinco camadas de 408 espiras, 3 X 16 X 38 Bel-
den Litzendraht, com uma inductancia de cerca de 15 milli-
henrys. O primário do accuplamento tem 5 pollegadas de
diâmetro externo, 2 de comprimento, enrolado em 2 camadas
de 47 espiras de 3 X 38 B L., com uma inductancia de 0,42
millihenrys.

A bobina de impedancia é enrolada emtreis secções: um
scentelhador de 1/2 pollegada separa as primeiras 134 espiras
dos restantes 273.

Este seccionamento é adoptado para reduzir os effeitos de
capacidade e o período natural da bobina.

A bobina rectangular consiste em uma bobina com diame-
tro interno do enrolamento 2"2, diâmetro externo 4,50 pollega-
das, largura da ranhura 1,05 pollegadas. A bobina tem
23 camadas de 3 X 16 X 38, Litzendraht, 21 espiras por
camada perfazendo um total de 483 espiras.

Esta bobina é collocada dentro da cylindrica. O conden-

sador primário é de discos múltiplos; as placas fixas e as moveis
em duas secções de 180 gráos cada uma.

Um punho para movimento differencial do condensador,

fica na parte inferior á esquerda. Em cada uma das placas
dos discos moveis de condensador foi retirado um pequeno se-

ctor de sete gráos e um de 10 gráos nos fixos. Isto augmenta
a relação de máximo e minimo comprimento de onda.

O systema movei é solidário com um mostrador de metal

branco, onde se grava a lápis ou a tinta o comprimento de onda
de antena. Uma inductancia supplementar pôde ser collocada

externamente, no circuito da antena, ligando-se aos bornes
"Load 

Coil", depois de retirada a ponte.

Circuito secundário — O circuito secundário syntonisavel
consiste em uma inductancia cylindrica com um condensador

de ar, variavel, em derivação. A bobina de inducção tem 6 polle-

gadas de diâmetro, 7.5 de comprimento e enrolada em duas

camadas de 188 espiras de 3 X 16 X 38 Belden Litzendrith,

com uma inductacia de 4.25 millihenrys.
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Esta bobina é enrolada em 3 secções; um scentelhador de

7/16" separa as primeiras 43 espiras da segunda secção, e um

de 3/16 separa esta que tem 70 espiras da terceira, 75 espiras.

Este seccionamento é para reduzir os effeitos de capacidade e

periodo natural da bobina.

O condensador secundário, de dielectrico ar, tem uma ca-

pacidade minima de cerca de 0,0006 mf e maxima de 0,0032

íii f 'f 
o systema movei acarreta uni mostrador onde estão

gravados os comprimentos de onda e angulo das placas. No

conjunto movei e fixo também foram feitos os cortes para re-

duzir a capacidade das bordas; existe também o botão diffe-

rendai.

Industancias externas podem ser ligadas nos bornes 
"Load

Coil" depois de retirada a ponte.

Secundário aperiodico 
— E' o mesmo circuito anterior,

sem o condensador, e tendo em serie uma inductancia accuplada

com o primário j este dispositivo permitte um accuplamento

cerrado entre os dois circuitos, para a detecção quer com ondas

longas, quer médias.

Esta bobina addicional tem 6 pollegadas de diâmetro, 5/8

de comprimento, enrolado em 4 camadas de 72 espiras de

3 X 16 X 38 Belden Litzendrath.

Um commutador bipolar a duas direcções facilita o uso de

um ou outro secundário. Quando empregado o syntonisavel,

a bobina addicional fica curto-circuitada.

Quando o aperiodico, o condensador é que fica em curto.

Este circuito não vae influir sobre o primário, tirando-o de re-

sonancia.

Accuplamento — O primário é accuplado inductivamente

ao secundário por meio de um bobina primaria movei. A ca-

pacidade residual entre o primário e secundário é por constru-

cção reduzida a um minimo.

Não existe effeito de inducção permanente entre os dois

circuitos pois todas as inductancias são dispostas perpendi-

cularmente entre si. Assim p óde-se obter um accuplamento

minimo entre os dois circuitos; em ondas médias póde-se ter

accuplamento médio ou cerrado; em ondas longas apenas médio.

Ao receber ondas continuas, obtem-se a intensidade maxima

de som e selectividade quando a antena está em resonancia

exacta, com accuplamento o mais frouxo possível, augmentado

progressivamente: quer dizer, que, ao receber um signal,

reduz-se sua intensidade ao minimo afrouxando o accupla-
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mento; em seguida põe-se a antena em resonancia, o que au-
gmentará o som ao máximo. Para simples detecção deve-se
usar o secundário aperiodico (untuned) com o punho de
accuplamento em 100 gráos.

Depois de syntonisado o primário, para o som máximo,
havendo interferência põe-se o secundário em "Tuned" e
reduz-se o accuplamento ao minimo compativel com a clareza
do signal.

Reacção — A reacção neste receptor consiste em uma bo-
bina rectangular de 2" 875 de diâmetro interno, 4" de diâmetro
externo, 3/4" de largura.

enrolamento consiste em 160 espiras de Belden Litzen-
drath. A bobina de reacção é ligada em série no circuito de
placa do Audion e accuplada á bobina de ondas médias do
secundário.

Circuito da cigarra — Este circuito consiste em uma ba-
teria, uma cigarra e um commutador, tudo em serie.

Em um terminal da cigarra, ha uma bobina de 12 espiras,
de fio n. 16, com 0,5 pollegadas, de diâmetro enrolada em
torno do fio da antena.

A antena é assim posta em oscillação, no seus período na-
tural, por choque.

Aos bornes "Buz-Bat' liga-se uma bateria de 1 a 3 volts.
A cigarra é destinada a experimentar o ajustamento do

crystal e pôde ser usada para verificar se a válvula está em
oscillação, pelo zunido que produz no telephone, ao manipulal-a.

Condensador dc grade — Condensador com dielectrico de
de mica, variável, com 5 contactos, cada um com 0,0005 mfs;
está ligado em derivação ao telephone, quando recebendo com
crystal. O fim deste condensador é augmentar a syntonia do
secundário pelo augmento do amortecimento deste circuito.

INSTALLAÇÃO E LIGAÇÕES

— Este receptor deve ser conservado tão afastado
quanto possivel de estrueturas metallicas, devendo ficar a, pelomenos, 6 pollegadas de qualquer superficie metallica e por ne-
nhuma circumstancia ficar a menos de 2 pollegadas de taes
superf icies.

— Os cabos de ligação devem ser tão curtos quanto pos-sivel, de fio de cobre não menor que n. 14 B & S.
— Não empregar fio com protecção de chumbo excepto

como conduetores de baterias.
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— Ligar os terminaes marcados RE, RA e Tickler

aos correspondentes do Audion. Não usar fio bobinado para

ligações das bobinas de reacção (Tickler) porque pôde re-

sultar uma resonancia, prejudicial (10 pés de fio de lâmpada

tem unia capacidade de 0,000122 mfs).

_ Ligar os terminaes marcados 
"Aud-Tel" 

aos mar-

cados 
"Telephone" 

no detector Audion (si dos typos CF 122,

CF 76 ou SE 1071).

— Ligar o telephone aos bornes 
"Telephone" 

do re-

ceptor.

— Ligar o detector de crystal aos bornes marcados

"Detector".

— Certificar-se de que as ligações das baterias de fila-

mento e placa foram feitas convenientemente nos terminaes do

Audion.

OPERAÇÕES

Detecção — Para detectar um signal:

— Ponha-se o commutador 
"Tuned-Untuned" 

em 
"Unt-

uned".

— Colloque-se a bobina de accuplamento a cerca de 100

gráos.

— Dê-se ao condensador de grade (Sttoping) o seu valor

máximo.

— Varie-se o condensador e inductancia da antena até

que se obtenha o máximo som.

Selecção:

— Mude-sé o commutador para 
"Tuned" 

e ajuste-se a

inductancia e condensador secundário, até obter a maxima in-

tensidade de som.

Em geral, ao passar da posição 
"untuned" 

para 
"tuned"

não se precisa alterar a syntonia do primário: por vezes,

porém, um pequeno reajustamento é necessário.

Para uma syntonia aguda, ou selectividade maxima, tire-se

completamente de circuito o condensador da grade, e empre-

gue-se um accuplamento frouxo, mantendo os circuitos da an-

tena e secundário syntonisados com a onda que se recebe. O

ponto de accuplamento minimo neste receptor é entre 5 e 20

gráos de escala.
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Quando o punho cio accuplamento é girado no sentido con-

trario ao do movimento dos ponteiros de um relogio, o pri-
mario deslocando-se para a posição de accuplamento minimo,

a direcçâo da FEM induzida no secundário é contraria á dire-

cção do FEM induzida quando o movimento é no sentido dos

ponteiros de um relogio: ha uma differença de phase de 180°

nas duas posições.

Este dispositivo foi introduzido para combater qualquer
effeito de capacidade residual nos circuitos de antena e secun-

dario, esta FEM contrariando a devida á associação electros-

tatica.

Uma syntonia frouxa ou simples detecção, obtem-se com

o accuplamento entre 90° e máximo, e o condensador secun-

dario fóra de circuito; isso se faz com o commutador na po-
sição 

"Untuned" 
e o condensador de grade no seu valor

máximo.

REACÇÃO

Os signaes de scentelha podem ser amplificados pondo o

commutador do Audion no contacto 
"OSCIL" 

e augmentando

o accuplamento da bobina de reacção (Tickler) até que comece

a valvula a oscillar.

Com a regeneração obtem-se uma amplificação de 3 a 10

vezes a amplitude do signal.

Para a recepção seleccíonada de signaes de ondas continuas,

deve-se ter uma reacção tão fraca quanto possível, accuplamento

frouxo, e circuito de antena em resonancia.

RESUMO

Meio dc produzir oscillaçõcs:

— Pôr o commutador do Audion em 
"OSCIL", 

ligar

entre a grade e o polo positivo da bateria de filamento uma

resistencia de 500.000 ohms (no Audion SE 1071 já vem esta

resistencia de grade).

— Girar o commutador do condensador de grade até

se ter cerca de metade de sua capacidade em circuito.

— Fazer o mesmo com o condensador ponte.
— Levar a reacção a 90".

— Elevar a corrente, do filamento ao valor conveniente

( 0.9 a 1,1 amps, para a maioria das valvulas).

— Elevar a voltagem da placa.
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VERIFICAÇÃO DAS OSCILLAÇÕES

Ouvir-se-á um som agudo no telephone si a valvula estiver

oscillante quando:

— Comprimir-se o contacto 
"TEST" 

do Audion.

— Tocar-se o borne marcado RE.

— O circuito da antena estiver em resonancia com o

secundário.

— A reacção fôr cerrada (choques periodicos) .

— Si se manipular a cigarra, e a valvula estiver oscil-

lando ouvir-se-á um leve zunido.

SI A VALVUI/A NÃO OSCILLAR

Pôde ser devido a:

— Ligações da reacção invertidas. «

— Bateria de placa, invertida.

— Reacção insufficiente.

— Condensador de placa fraco.

— Condensador ponte fraco.

— Valvula defeituosa.

— Resistencia de grade defeituosa.

AJUSTAMENTOS

Detecção:

— Commutador em 
"Untuned".

— Accuplamento em 100 gráos.

— Para ondas médias inductancia secundaria em 2, para

longas em 4.

Com o detector de crystal:

— Condensador de grade no máximo.

— Ajustar crystal no ponto sensível.

— Variar capacidade e inductancia da antena até obter

máximo de som; ajustar accuplamento para esse máximo.

SELECÇÃO

Commutador em 
"Tuned".

— Condensador de grade (Stopping) no minimo:

reacção minima (nulla para scentelha).

— Affrouxar o accuplamento: syntonisar secundário e

reajustar primário.

10 — Reduzir o accuplamento até ter um signal um pouco

mais alto do que um 
"apenas 

legivel", um pouco mais fraco do
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que 1/3 de intensidade maxima obtida. Este é um bom som

para selectividade.

Syntonia para onda conhecida:

— Ajustar o crystal num ponto sensível.

— Reacção de 90°, si a valvula estiver oscillando, a 0o

si se empregar o crystal.

— Variar a capacidade e inductancia secundários até

ter o ponteiro no comprimento de onda a receber.

— Idem no primário 
— O circuito primário deste re-

ceptor deve ser calibrado a bordo de accordo com a antena do

navio. Isso se faz assim:

a) Põe-se o circuito secundário em oscillação, com

reacção fraca.

b) Mant£m-se o accuplamento da antena com o secun-

dario, frouxo.

c) Varia-se o condensador e inductancia até ouvir-se

ruidos duplos característicos. Isto occorre quando o circuito

da antena está em resonancia com o secundário.

d) Diminue-se o accuplamento lentamente e reajusta-se

o primário até que os click se produzem dentro de 4 gráos de

mostrador do condensador de antena.

e) O comprimento de onda primário nesta posição é o

mesmo que o do secundário, já conhecido.

CUIDADOS:

— Limpar e lixar todos os contactos periodicamente.
— Limpar as laminas dos commutadores; si ellas não

derem contactos perfeitos apertal-as.

— Vêr si não ha objectos de metal em contacto com

os conductores.

— Limpar a frente e parte posterior do quadro perio-
dicamente com um panno limpo e secco.

— Limpar os contactos da cigarra com panno crocus.

— Limpar o scentelhador ANT-GND com crocus e

papel limpo.

rate este vcccptor com o cuidado c attcução devidas a
um apparelho desta natureza.

Diogo Borges Fortes

Capitão-Tenente



Da Terra a Lua, aos planetas e as estrellas
Em um numero recente da revista americana "Popular

Mechanics", sahio á luz um artigo epigraphado "When a
pint weighs 25 tons", em que eram narradas as ultimas
descobertas nas regiões sideraes. Sirius, que a olho nú, tre-
meluzindo no nosso calido céo de verão, se nos afigura uma
única estrella, era descripta como constando de dois astros,
girando em volta de um centro commum. O maior delles é
33 vezes mais brilhante que o SOL, e o menor, pouco maior
que a terra, pesa tanto quanto o SOL, razão porque os dois
astros se conservam rodando em torno de um mesmo ponto.
Eram também descriptos vários methodos para medir as
distancias que vão da Terra á LUA, aos planetas e ás es-
trellas. Pela sua facilidade de applicação e pela curiosidade
natural do homem, navegando em seu Yacht sideral, a Terra,
em conhecer em sua viagem as distancias que o separam
desses tantos pharóes disseminados no oceano azul do infi-
nito, esses methodos bem merecem que sejam aqui descrip-
tos e ampliados.

Para medir a distancia que vae da Terra á Lua, que é de
cerca de 250.000 milhas, fazem-se observações simultâneas
em dois pontos afastados entre si como a França e a
America.

Com os ângulos obtidos nas duas observações e com a
distancia que medeia entre os dois pontos, têm-se os dados
sufficientes para a resolução do triângulo formado pelos
dois pontos terrestres e a Lua.

sen a X sen f X sen A

sen sen sen F

©Lua
f

/ \ a

á K
A l X

Aooerica França
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Com os planetas mais visinhos toma-se por base do

triângulo o diâmetro da Terra, que é conhecido, fornecendo

ângulos de tamanho sufficiente para serem rapida e rigo-

rosamente medidos. A resolução do triângulo é idêntica.

ÇVenu;

Diâmetro da Terra

sen T

sen D

d X sen T t X sen D

t =  d = 

sen D sen T

Em 1838 Bessel tentou medir a distancia da Terra a

uma estrella. Deparou-se-lhe um problema complicadissimo.

Imagine-se a construcção de um triângulo com uma polle-

gada de base e os dois outros lados com oito milhas de

comprimento e procure-se em seguida medir os ângulos da

base. Tal era o triângulo encontrado por Bessel, embora

sua base fosse o diame-tro da orbita terrestre. Depois de

muitos annos de calculo, conseguiu determinar a distancia

que vae da Terra á estrella 61 Cygni, na constellação do

Cysne, a qual é de 40 trilhões de milhas. A resolução do

triângulo é idêntica.

* 
Estreia

f \

f\ 
- "" "g "A

t

o

sen T

sen O

o X sen T t X sen O
t =  O = 

sen O sen T

Orbila da Terra

O emprego do diâmetro da orbita terrestre como base

foi uma excellente idéa, más tornava o processo muito va-

garoso, pois que entre as duas observaçiões era preciso que
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decorressem seis mezes, isto é, até que a Terra estivesse

110 lado opposto da orbita. De facto, o methodo era de

uma lentidão tal que até 1900 somente 60 estrellas tinham

sido localisadas.

O observatorio de Yerkes em Williams Bay, Wis., en-

earregou-se da tarefa utilisando um methodo photographico.

A idéa era tão brilhante como a de Bessel. Se collocarmos

um lápis defronte de nossa vista, olharmos para um ponto

fixo em uma parede e então fecharmos alternadamente os

olhos, verificaremos que a posição apparente do lápis se

desloca para um e outro lado. Os astronomos de Yerkes

tomaram uma estrella próxima 
como lápis e uma distante

como ponto fixo e photographaram-nas 
com um intervallo

de seis mezes, isto é, em lados oppostos da orbita terrestre.

Por meio das duas photographias verificaram que a estrella

próxima (lápis) mudara sua posição apparente com relação

á estrella longínqua (ponto fixo), mediram a mudança

apparente, os ângulos, e calcularam as distancias. Desta

fôrma estrellas afastadas até 375 trilhões de milhas pu-

deram ser localisadas.

Este ultimo methodo, comtudo, tinha seu limite.

Outro era necessário para estrellas ainda mais distantes.

^Estrella 
remota

*Ve&a sy

/ TT' = distancia percorrida pela
/[ Terra em 20 annos

ETT = 180 — V

\/ t sen T

t 

= 

^

e t' X sen T

sen T'

~y t X sen T'

-r- sen T
I err a
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Sabe-se que o nosso systema solar caminha para Véga,
na constellação da Lyra, com uma velocidade de 12 milhas

por segundo. Em vinte annos tem-se uma distancia per-
corrida de 40 vezes o diâmetro da orbita terrestre. Fa-
zendo observações com um espaço de vinte annos, regis-
trando as posições de Véga relativamente a uma estrella
muito remota, verifica-se que os ângulos formados por Véga,

a Terra e a estrella muito distante se tornam cada vez
maiores. Têm-se assim os dados necessários para a re-
solução do seguinte triângulo.

A possibilidade deste methodo reside no facto de muitas

estrellas serem o que nós chamamos 
"fixas", 

significando

não mostrarem apparente mudança de posição. Na fea-
Iidade, singram o espaço numa velocidade assombrosa, mas,

devido ás distancias que dellas nos separam, seu movimento

não é notorio.

Esses são os differentes methodos empregados pelos
astronomos nas avaliações das distancias que separam o

nosso planeta desses innumeros fócos rutilantes, cujos fachos

luminosos se entrelaçam na harmonia infinita dos espaços.

Coriolano Luiz Tenan

Sub-Official Piloto Aviador



PANTHEON NAVAL

CAPITÃO DE FRAGATA AUGUSTO NETTO
DE MENDONÇA

Natural da Província de Pernambuco onde nasceu a 4
de Agosto de 1834 na fraguezia de Santo Antônio da cidade
do Recife, Augusto Netto de Mendonça assentou praça de
aspirante a guarda marinha, por aviso ele 1 de Agosto de
1848.

Seguio com aproveitamento o curso da Escola de Ma-
rinha do Rio de Janeiro, tendo já prestado importante ser-
viço de commissão, distinguio-se muito em 1865 no bom-
bardeio e tomada da praça de Paysandu no Estado Oriental.
Em Ordem do Dia do Vice-Almirante Commandante em
Chefe elas Forças Navaes do Rio de Janeiro foi elogiado
pelo modo como se conduzio no sitio e tomada da cidade de
Paysandu, e por aviso de 25 de Fevereiro de 1865 foi man-
dade> elogiar não só pelo valor que mostrou no combatd
contra a dita cidade, come pela energia e perseverança, com
que resistio ás ordens com que quizeram arrancar do seu
poder os prisioneiros, a quem desarmara comprometten-
do-se a salvar-lhes a vida, o que cumprio por honra sua e
da Bandeira Nacional.

Em 1865 depois da victoria de Uruguayana, e da
marcha do exercito aluado para Corrientes, ficou Augusto
Netto naquelle porto do Uruguay commandando uma
canhoneira; mas contrariado por achar-se longe do cainpo
da guerra, pedio e obteve tres mezes de licença, e fretando
á sua custa um barco, subio o Paraná e apresentou-se ao
bravo Sr. Visconde de Tamandaré, Commandante em Chefe
das Forças Navaes, pedindo o seu logar de honra entre os
combatentes.

Commandando a canhoneira "Greenhalgh", assistio á
passagem do exercito para a margem paraguaya do Paraná
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no dia 16 de Abril de 1866, entrou em combate no dia 17

contra uma bateria inimiga, sendo elogiado em Ordem do

Dia.

Tomou parte nos combates e bombardeamentos de Cu-

ruzú e Curupaity.

Distinguio-se em diversas occasiões, commandando o

encouraçado 
"Mariz 

e Barros".

Tompson na sua 
"Historia 

de la guerra dei Paraguay",

juiz insuspeito como inimigo que fôra, faz o elogio de Au-

gusto Netto (já então Capitão de Fragata) e de outro offi-

ciai seu companheiro ambos de jaleco branco que no 
"Mariz

e Barros" permanecião durante os combates sobre suas

casamatas.

Os officiaes chamados do Jaleco Branco tinham no-

meada entre os. paraguayos de Angustura.

A 9 de Dezembro de 1868 foi ordenado um reconheci-

mento daquella terrível fortaleza, e Augusto Netto de Men-

donça no 
"Mariz 

e Barros" tomou a dianteira aos outros

encouraçados e cm frente da primeira bateria de Angustura

recebeu uma bala que lhe fracturou o craneo, e o fez cahir

morto.

O Capitão de Fragata Augusto Netto de Mendonça era

homem de excellente coração e de caracter o mais generoso;
de gênio muito alegre ainda no ardor dos combates, em que
mostrou sempre tanta bravura como serenidade, conser-

vando a sua característica jovialidade.

No momento em que recebeu a bala e cahio morto,

estava sorrindo.

Era enthusiasta da honra e da gloria de sua patria e

morreu heroicamente combatendo por ellas.

J. Manoel de Macedo
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ALPHABETIZEMOS NOSSOS MARUJOS

Sr. Redactor da 
"Revista Marítima Brasileira"

Para justificar a audacia de sahir de minha obscuridade,

vindo tomar vosso tempo e attenção, tenho apenas a allegar

o encorajamento que encontrei na Revista Marítima .

Ahi tenho visto debatidos todos os assumptos que in-

teressam á nosso, muito querida. Marinha, e por isso espero

um cantinho para minha despretenciosa collaboração, com

a única e exclusiva intenção de provocar o debate sobre um

assumpto ainda um tanto descurado.

Apesar de já ser um velho official, não perco o amor

pela nossa bella carreira, não me descuido jamais de ob-

servar e corrigir, na medida de minhas exiguas forças, as

falhas e imperfeições inevitáveis em qualquer organisação

humana.

E sempre pergunto a mim mesmo, si um dos factores

dessas falhas não residirá no analphabetismo da massa dos

nossos marujos?

Em que differe o nosso 
"gola 

azul" dos marinheiros

das grandes marinhas, sinão nesse cocfficiente que attinge

talvez de 60 a 70 por cento das nossas guarnições?

Sendo o miquimby um optimo 
"material 

humano", de

rara intelligencia, de espantosa vivacidade, é quasi criminoso

conservai-o sem as luzes da instrucção.

Allegar-se-ha que, passando a praça muito pouco tempo

nas fileiras da marinha, todo nosso empenho deve convergir

para fazer delle um bom reservista.

Disso eu discordo: não se lhe poderá applicar o epitheto

de bom, si o marujo não voltar para a vida civil transformado

n'um c/dadão consciente, e isso só o será, quando souber

ler e escrever.
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Esta longa e enfadonha divagação foi necessaria para
apontar o mal.

Procuremos o remedio, ou um delles, pelo menos.

É o pessoal da Armada fornecido pelas Escolas de

Aprendizes Marinheiros e pelo voluntariado. Acpiellas pro-

porcionam um curso de primeiras letras satisfatório, embora,

de vez em quando, passe pelas malhas um ou outro aprendiz

desconhecedor do A. B. C.

Entre os voluntários, porem, grassa o analphabetismo,
"et 

pour cause"...

Temos que extirpar esse mal.

Como? Varias poderão ser as maneiras. Bosquejo a

seguinte, que gostarei de ver discutida:

A Marinha dispõe no Rio de hábeis professores nor-

malistas, em reduzido numero., e que, dispersos como se

acham, tem sua acção dissolvida pelo meio. É muito fraco

o seu rendimento, sem que disso elles tenham qualquer

parcella de culpa, são elles em tão pequeno numero...

Pois bem, reunamos esses poucos mestres e demos-lhes

como missão preparar um grupo de praças habilitadas a

diffundir o ensino das primeiras letras e outros conheci-

mentos elementares.

Por outras palavras: creemos uma nova especialidade

para praças, a de 
"Instructores" 

ou 
"Decuriões" 

ou 
"Mo-

nitores", a denominação pouco importa.

Seleccionados rigorosamente entre os marinheiros e sub-

officiaes que apresentarem particular aptidão para ensinar,

farão — um curso normal — elementar, estudando as ma-

terias indispensáveis para o fim a que se destinam: — a

alphabetização dos analphabetos.

A importancia desta 
"Escola 

profissional de monitores"

é de particular transcendência e delia depende todo o êxito

do plano. Sua organisação deverá ser objecto de acurado

estudo, por parte de technicos a vista da complexidade de

seu escopo: ensinar a ensinar.

Assignalo este ponto sem desenvolvel-o.

A 
"Companhia 

de decuriões" terá tantas praças quantas

sejam necessarias para a constituição de 
"grupos 

de in-

strucção", com vinte alumnos no máximo cada um, e que

funccionarão a bordo de todos os navios e estabelecimentos

da Armada. A sua organisação será idêntica á das demais

especialidades, e, como estimulo, as 
"gratificações 

de espe-
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cialidade" devem ser maiores, e todo Decurião será logo

promovido a cabo de esquadra.

Desenvolvamos mais um pouco:

Todo Monitor terá como lemma: instruir, educando —

tal será sua directriz.

O ensino a cargo dos Decuriões será dividido em três

gráos. O primeiro gráo, 
— 

primeiras letras e quatro ope-

rações — será obrigatorio para todas as praças analphabetas

e ficará a cargo dos cabos e terceiros sargentos monitores.

Aos segundos e primeiros sargentos ficarão affectos os
"grupos 

de 2.° gráo", facultativos, onde serão ministrados

conhecimentos elementares de Portuguez, Arithmetica, Geo-

graphia e Historia do Brasil. Para a matricula em qual-

quer das Escolas Profissionaes, será obrigatoria a appro-

vação no curso de segundo gráo.

A cargo dos sub-officiaes monitores, ficarão os grupos

de terceiro gráo, onde se adquirirão noções elementares de

portuguez, arithmetica (um pouco mais desenvolvidas que

as anteriores), morphologia, geometria, chorographia, his-

toria do Brasil e da America, e 
"lições 

de coisas".

É ainda facultativo, mas nenhuma praça poderá attingir

o sub-offícialato sem ter sido approvado neste grupo.

Friso particularmente que taes cursos devem ser sempre

elementares, quasi recreativos, para que o ensino nos 
"gru-

pos de instrucção" attraia o alumno, seja para elle um

passatempo util e agradavel, e não uma penosa tarefa.

O desenvolvimento desse arcabouço melhor poderá ser

feito pelos entendidos, isto é, pelos competentes pro-

fessores navaes e normalistas.

Não se allegue ser muito paisana a 
"Companhia 

de Mo-

nitores", pois contraporei a de 
"dactylographos 

e escre-

ventes" perfeitamente civil nas suas funcçÕes, mas mui-

tissimo necessaria: a dos Decuriões é indispensável e essen-

ciai ao futuro da Marinha do Brasil.

Outra pergunta que talvez surja: a que horas funccio-

narão as aulas? Si o ensino fôr considerado serviço — um

simples 
"ageitar" 

da rotina fará surgir uma hora diaria

para as aulas. Si não fôr de todo possível, as aulas rea-

lisar-se-hão depois dos exercícios diários, para o quarto de

serviço, sem prejuízo da folga, embora esta solução não

seja muito pedagógica. E se isso não fôr ainda realisavel,

deixo o milagre entregue á boa vontade.
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Temos felizmente em nossa classe muitos officiaes es-
tudiosos e dedicados; cada um delles capaz de apresentar
melhor solução a esse problema. Espero que alguns, si
não todos, respondendo ao appello que ora lhes dirijo,
tragam pelas paginas da 

"Revista 
Marítima" sua con-

tribuição, para que, reunidas as diversas suggestões, possam
ser submettidas ao estudo das autoridades superiores, que
em seu alto critério e patriotismo resolverão como melhor
fôr para o interesse da Marinha e, portanto, do Brasil.

Sou, cordialmente, subno. att'°. e admor.

Rio de Janeiro, Fevereiro de 1928.

Tenente A. B. C.

Nota da redacçâo — Julgamos aproveitave! a idéa <la gentil
missiva, cujo autor, assíduo collaborador desta Revista, se occulta, mo-
destanierite, sob o pseudonymo A. B. C.

Qualquer suggestão nova sobre o assumpto será recebida por nós,
com especial agrado.



REVISTA DE REVISTAS

ACTIVIDADE DE PESQUISAS NO ARSENAL

DE PICATINNY

(Pelo Dr. G. C. Hale)

Io — Na industria a arte é logo substituída pela sciencia.

Por muitos annos o dominio da sciencia pura foi expio-

rado, somente, ou por aquelles que nos laboratorios das Uni-

versidades, cedendo ao seu temperamento, ou por aquelles que,

por outros interesses mais, fcnpellidos pelo seu espirito inven-

tivo, eram levados ao estudo scientifico de alguma phase dos

phenomenos vários da natureza Foi dessas fontes que, pro-

gressivamente, nasceram as bases de cada sciencia; e, á me-

dida que o seu conhecimento se espalhava por toda a parte,

ellas iam sendo applicadas, com mais ou menos hesitação, de

accordo com as necessidades praticas.

A grande actividade industrial e commercia! dos últimos

annos só foi possível graças aos esforços laboriosos, mas inspi-

rados, dos pioneiros da sciencia, taes como Faradv, Avoga-

dro, Helmoltz, Kekulé e Pasteur, que procuraram estabelecer

os princípios e as leis que governam os mysterios da natureza,

como de ordinário se os chamavam.

No passado a industria, no seu conjunto, interessava-se

parcamente nas investigações dos scientistas, taes como estes

que se citaram, porque ella não comprehendia quanto o seu

estado depende das concepções fundamentaes da sciencia re-

sultante do trabalho desses homens. Não obstante, muitos pro-

cessos industriaes foram assim applicados com proveito, se-

guindo um empirismo grosseiro, porque os chefes não tinham

senão uma fraca idéa, ou mesmo nenhuma, dos princípios fun-

damentaes em jogo. Mas, como as especulações scientificas tra-

ziam gradualmente, cada vez mais, dados directamente appli-
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caveis a numerosos processos industriaes, os mais emprehen-

dedores, no campo da industria, procuraram utilizal-os desen-

volvendo as suas emprezas.

Pareceram, então, fazer parte da producção industrial

umas pesquizas de laboratorio de natureza mais ou menos pre-
tensiosa, e deram logo origem ás crises que, tão freqüente-

mente, geram processos sem valor e productos defeituosos.

Foi a Allemanha, sem duvida, o primeiro paiz que em

grande escala, poz em correlação as pesquizas scientificas e os

problemas industriaes, e, no momento em que rebentou a guerra
mundial ella estava bastante adiantada sobre outro qualquer

paiz, neste sentido que, as suas industrias eram guiadas pelos

princípios estabelecidos pela sciencia. Foi isso que lhe per-
mittiu assegurar uma transição methodica dos trabalhos do

tempo de paz para os reclamados, de repente, 
pelas necessida-

des militares. Muitos outros paizes empenhados no conflicto

sentiram immediatamente a sua fraqueza nesse ponto: elles

reuniram precipitamente os seus technicos experimentados, or-

ganizaram estações de pesquizas e estudos, e puzeram-se, com

ansia febril, a recolher os conhecimentos fundamentaes neces-

sarios para pôr as suas industrias em condições de satisfazer

aos novos pedidos que lhes faziam.

2" — Esta acceleração de experiencias para aproveita-

mento immediato durante a guerra teve profunda influencia

nas relações entre a sciencia e a industria posterior á guerra.

Escreveram-se obras, os technicos fizeram conferências impor-

tantes, as reuniões se succederam, tudo com o objectivo de de-

monstrar que a salvação futura da industria estava nas pes-

quizas. As industrias foram rapidamente revolucionadas pelas
investigações dos chimicos, physicos e outros homens de scien-

cia; muitos antigos processos tornaram-se obsoletos, ou só pu-
deram subsistir com tão fraca tolerancia que, só mui difficil-

mente podem manter a sua actual posição. A inquietude senti-

da pelas casas na concorrência de cada industria ganhou, igual-

mente, aquelles a quem interessam os balanços commerciaes

das nações. Foi assim que o Parlamento inglez declarou que,
si a Inglaterra queria conservar o seu logar no commercio inter-

nacional, 
"era 

preciso que o sábio levasse o seu saber á praça

do mercado". Esta idéa constituiu o thema duma conferencia

feita recentemente na Manchester Literary and Philosophical

Societv pelo Dr. Levinstein, que declarou que os homens de

sciencia de mais competencia devem ser representados nos con-

selhos directores que guiam o desenvolvimento das industrias

inglezas, si se quizer obter uma correlação conveniente entre

a sciencia e a industria.
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Os nossos sábios e industriaes estão todos de accordo com

o Dr. A. D. Little, que o Mane, Thecel, Phares, tal como deve

Ser interpretado pelos modernos Balthazares da industria,

significa a necessidade de investigações, si se quizer assegurar

a garantia de dividendos.

Admittido como está que, para o futuro será preciso con-

tar cada vez mais com as pesquizas para dirigir a expansão das

velhas industrias e crear processos 
e productos novos, dos quaes

nada conhecemos hoje, é evidente que este estado de cousas

terá uma grande influencia na maneira pela qual se farão as

futuras guerras, si ainda houver.

E' um facto cuja importancia não se pôde diminuir re-

cusando admittil-o, que a sciencia serviu para fins nocivos,

ao mesmo tempo que para melhorar o bem estar da humani-

dade, e que quanto mais se a emprega, em tempo de paz para

crear factores de progresso 
da civilização, tanto mais é preciso

consideral-a como fonte potencial de destruição na guerra. A

sciencia pôde transformar em puoco tempo usinas occupadas

no fabrico de productos pharmaceuticos, de matérias corantes

e substancias inoffensivas, em outras para fabricar explosivos,

gazes toxicos, líquidos inflammaveis e outros agentes que

constituem elementos importantes da guerra moderna.

A ultima foi, mais do que nenhuma anterior, uma guerra

de productos chimicos, e foi dito que o esforço chii.nico cede

em importancia. apenas, ao trabalho pessoal dos soldados em

campanha. E foi assim que se chegou á conclusão que, além

do preparo estrategico, da constituição das esquadras e do

poder da artilharia, é mister considerar, também, a sciencia e

a industria, em todos os seus ramos, como elementos essen-

ciaes da arma da defesa.

Na 
"Eneida", 

Virgílio diz que canta as armas e um ho-

mem; mas, hoje, quando se cantar a guerra, é preciso accres-

centar um verso dedicado ao papel desempenhado pela sciencia.

3» — Immediatamente após a entrada dos Estados Uni-

dos na guerra mundial impoz-se a necessidade de longas pes-

quizas na chimica dos explosivos. Creou-se apressadamente um

serviço no Arsenal de Picatinny, e um corpo numeroso de chi-

imicos começou a trabalhar na multidão de problemas relativos

ás questões de matérias primas, de polvoras, de explosivos, etc.,

necessários ao abastecimento de munições, de accordo com o

programma geral da guerra. A ausência de dados scientificos

fundamentaes acerca dos processos chimicos concernentes e

das características physicas e chimicas a impôr aos explosivos

destinados ás diversas armas foi profundamente sentida por
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aquelles que tinham a responsabilidade da organização da in-

dustria chimica para satisfação das urgentes necessidades tio

(momento. E' de inteira justiça dizer que os rápidos progressos

realizados seriam impossiveis sem o auxilio prestado pelos ex-

perientes technicos dos governos francez e inglez. Esta situa-

ção, que se apresentou de repente e terminou da mesma fórina,

depois de ter sido grave durante vários mezes, durou dema-

siado para constituir um aviso significativo para o futuro.

No empenho de levar em consideração este aviso, calma,

mas, logicamente, o Departamento de Armamento transformou

gradualmente o trabalho febril de pesquizas e estudos do tempo

de guerra em um esforço mais substancial, de que se não es-

pera, somente, o estabelecimento dos melhores typos de muni-

ções, mas ainda, que elle torne possivel a sua producção pelas

industrias interessadas num prazo relativamente curto.

No dominio dos explosivos, attrahiraim a attenção nume-

rosos problemas que exigiam pesquizas extensas. Póde-se di-

vidil-as, grosso modo, em duas categorias, as que têm por

objecto o estabelecimento eventual de explosivos padrões, os

mais efficazes possíveis para os diversos empregos a que elles

se destinam, e as que têm por objecto a explicação immediata

de certas condições não satisfactorias que apresentam os ele-

mentos da nossa reserva actual de explosivos. Os problemas

da primeira categoria resultam, eim parte, dos conhecimentos

obtidos no estudo dos da segunda.

4o — Muitos explosivos empregados durante a guerra foram

estabelecidos especialmente, e mais ou menos apressadamente,

para determinados fins, como as granadas, as bombas, os pro-

jectis de morteiros de trincheira, etc., afim de permittir reser-

var toda a provisão de T. N. 1\ padrão para o carregamento

de projectis de artilharia, para os quaes as exigencias são, ne-

cessariamente, mais severas. Reconheceu-se logo que estes ex-

plosivos especiaes tinham diversas propriedades inconvenientes:

uns continham ingredientes hygroscopicos altamente absorven-

tes de humidade atmospherica, tornando assim a explosão in-

sensível á detonação, produzindo grande corrosão das partes

metallicas e, em alguns casos, uma decomposição perigo-a das

cargas armazenadas prolongadaimente em paizes quentes. O

proprio T. N. T., o primeiro explosivo militar, não era intei-

ramente isento de defeitos: alguns projectis carregados com

elle, ou com misturas delle com outras substancias, desprendiam

gazes, sob pressão no paiol, outros cobriam-se de um oleo que
se formava na carga, enchia o alojamento do detonador, ou

mesmo exsudava a vista, estendendo-se .sobre as paredes exter-

nas e prejudicando os projectis para emprego.
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Era mister determinar as reacções chimicas responsáveis
por esses effeitos, para se achar um remédio satisfactorio. Es-
tudou-se a influencia das impurezas existentes nos explosivos,
ainda mesmo em quantidade mínima, e varias difficuldades re-
solveram-se inteq^retando os resultados obtidos. Alguns desses
problemas prendem ainda a attenção em vista de adquirir um
completo conhecimento de todos os factores que entram em
jogo. Este trabalho levou a pesquizas, relativas aos processos
de fabrico, aos methodos especiaes de purificação, etc, com o
fito de estabelecer os methodos padrões susceptíveis de asse-
gurar a producção de explosivos adoptados livres de toda im-
pureza nociva. Como resultado desses estudos foram cuidado-
samente revistas as especificações anteriores, para obtenção de
explosivos de qurlidade inteiramente satisfactoria, evitando
sempre certas exigências rígidas que difficultam o fabrico em

grosso. E foi preciso, para levar em devida conta esses factores
oppostos, que se fizessem longas experiências e muitos ensaios
práticos.

Como era de pensar que alguns dos explosivos padrões
actuaes, mesmo em estado de grande pureza, não fossem ca-
pazes de funecionar de uma maneira ideal nas suas condições
de emprego, julgou-se necessário procurar composições novas,
com o fim de realizar todos os melhoramentos possíveis, e que
corrigissem os defeitos dos typos existentes. Este trabalho
arrastou á synthese e ao estudo das propriedades explosivas de
numerosos productos, alguns dos quaes tanto quanto se pode
saber, não haviam sido estudados antes no paiz. Estes estudos
deram resultados úteis neste sentido que. alguns explosivos
novos, dotados de propriedacks que os tornam superiores p.ra
certos objectos específicos, podem ser preparados paritndo de
matérias primas inteiramente differentes das necessárias á pro-
ducção dos explosivos padrões actuaes. Julgou-se indispensa-
vel estudar todos os explosivos que parecem convenientes para
os usos militares, e que podem ser fabricados partindo das
matérias primas que se podem facilmente obter, de classifica!-, s
sob o ponto de vista de suas possibilidades de emprego nos
casos genéricos, e prover da melhor forma os processos de
fabrico d'aquelles que a experiência mostra como capazes de
satisfazer ás condições a que se devem sujeitar as munições.
E assim, no caso de acontecimentos graves, onde resultasse,
como é commum, escassez de matérias primas para fabrico dos
explosivos padrões, estar-se-ia om condições de utilizar, im-
mediatamente, substitutos cujas propriedades e methodos de
fabrico fossem conhecidos de maneira precisa. Não é, talvez,
exagerado dizer que foi a previdência dos allemães neste par-
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ticular que lhes permittiu fazer affluir, sem p?rada, munição
ás suas linhas de combate, mesmo apezar ele seus cálculos
primitivos acerca da duração da guerra e da quantidade de
explosivos que seria precisa terem sido muitíssimo errôneos.

5o — O estudo das polvoraas modificadas, estabelecidas
para evitar os diversos defeitos da pólvora padrão de nitro-
cellulose — taes com estabilidade variável, volatilidade e
hygros.opicidade excessiva, a tendência aos clarões na bocca
etc. levou os eme se occupam do preparo dessas polvoras a pes-
cmisas consideráveis para obter os dados fundamentacs ne-
cessarios. Foi procurando eliminar o dissolvente volátil álcool-
cther das polvoras fabricadas, que se foi conduzido a estudar
as proprieclades de varios; dissolventes eme as podem substituir.
E foram todos classificados sob c ponto de vista da sua con-
veniencia geral para esse fim, e empregados no laboratório
como agentes de transformação colloidal ela nitroccllulose,
Xeste trabalho é preciso levar em conta numerosos factores
fora da afficacia geral dos dissolventes para provocar a gela-
tinização da nitrocellulose. E' importante que esse agente ele
transformação colloidal facilmente se possa encontrar, ejuc elle
não tenha influencia nociva sobre a estabilidade da nitrocellu-
lose. eme não seja volátil nas temperaturas atmosphericas
elevadas e não seja hygroscopico. Deve. também, queimar com
unia velocidade sufficientc para eme. misturado com a nitro-
cellulose, sob a forma de pólvora, possa esta ser regulada de
accordo com as exigências balísticas.

Chegou-se á conclusão de que a contextura intima do grão,
isto é, a homogeneidade elo colloide, tem alguma relação com a
regularidade de funceionamento, procurando-se obter e applicar
os conhecimentos desse gênero ao preparo de pecjuenos lotes
de pólvora e tendo-se observado certas irregularidades do fun-
ccionamento ela pólvora. Em conseqüência disto proceds-se a
estudos, para melhor conhecer o assumpto.

A cellulose nitrificada, depois de misturada com o dis-
si lvente alcocl-ether. ou outro qualquer, e soffrido as operações
de cc.npressão e reducção a blocos, é uma massa colloidal do
typo da gelatina. Esta, análoga ás gelatinas ordinárias ao
amido, á pasta de sabão, etc, comprehende dous elementos, o
elemento disperso e o meio de dispersão, a cellulose nitrificada
constituindo o primeiro e o dissolvente o segundo. Em toda
gelatina o elemento disperso pode achar-se mais ou menos
uniformemente distribuído pela massa; o gráo de homogenei-
dade depende da maneira pela qual foi a gelatina preparada,
quer dizer, ela proporção do dissolvente, da temperatura
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adoptada, da duração da acção do dissolvente, etc. Isto implica

oue a estructura da gelatina é relativamente instável, visto como

a orientação das unidades molleculares depende de muitos facto-

res. Ha certa tendencia ao rearranjamento da unidades mol-

leculares, e o elemento disperso fica sujeito a accumulações

e segregações em camadas ou em filamentos, donde resulta

uma massa extremamente pouco homogenea.

Si se considerar que a cellulose gelatinizada que deve ser

cs ti rada em bastão de polvora 
contem 40 %.e mais de dissol-

vente e que esta taxa fica reduzida pela recuperação do dissol-

vente e pela sécca a um valor de 2 a 7 %, conforme as dimen-

sões do bastão, é de esperar que a contextura da gelatina soffra

modificações consideráveis no curso desse tratamento. Lsta^

modificações são postas 
em evidencia pelas deformações dos

bastões, pelas contracções desiguaes ou constricções que elles

soffrem. de uma extremidade para outra. etc. Xos trabalhos

de pesquisas do Arsenal a attenção foi voltada para a contextura

dos bastões das polvoras 
fabricadas com auxilio de diversos

dissolventes e em diversas condições, porque se acredita cjik

o estado do bastão, no tocante ás fendas que apparecem, aos

agglomerados de cellulose nitriíicada, em camadas ou em fila-

mentos, á presença de nitrato desigualmente disperso, etc., tem

uma influencia directa não somente sobre a regularidade balis-

tica, como também sobre a estabilidade chimica. Serve-se de um

microtomo especial e de um microscopio de grande potência, para

scccionar os bastões e examinal-os com grande augmento, no

proposito de contribuir para a determinação de efficacia relativa

dos diversos dissolventes em estudo.

Comquanto se tenham feito longas pesquisas a respeito da

purificação do algodão bruto e da sua nitrificação para o ta-

brico da polvora sem fumaça, a marcha actualmente seguida,

desde o momento da colheita do algodão até a sua transformação

final em polvora, é baseada em expericncias antigas, nesse

ponto.

A guerra attrahiu a attenção dos chimicos do mundo inteiro

para a cellulose e a nitrocellulose, e, nestes últimos annos. os

conhecimentos chimicos acerca dessas substancias complexas

desenvolveram-se consideravelmente. As publicações de chi-

mica trouxeram a lume uma grande parte delles, e alguns ha

que convenientemente applicados, podem trazer sensíveis me-

lhoramentos ao methodo actual de fabrico da polvora sem

fumaça. No Laboratorio do Arsenal esdudam-se processos

especiaes de purificação e de tratamento preliminar do algodão

antes da nitratação, e tem merecido attenção, também, o effeito
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que isso tem sobre a facilidade com que a nitrocellulose se
gelatiniza e pode, em seguida, ser desembaraçada do dissolvente.

Sabe-se que lotes diversos de nitrocellulose, mesmo quando
as soluções são preparadas com o mesmo dissolvente nas mesmas
condições, dão soluções colloidaes de viscosidade bastante
differente. Isto mostra que o methodo actual de fabrico,
pela mistura da nitrocellulose no dissolvente na mesma pro-
porção em todos os casos, não poderia dar uma massa uniforme
nos malaxadores, de um dia para o outro. Si se notar que
as operações que se seguem, de compressão, são igualmente pa-
dronizadas, é evidente que si ellas se fazem em uma massa
cujo gráo de gelatinização varia, a pólvora obtida sahirá das
prensas de granulação com uma contextura variável de um lote
para outro, e mesmo no mesmo lote. Occorre perguntar si a va-
riação é sufficiente, na pratica para affectar a regularidade ba-
listica, razoável, como é, pensar-se que ella concorra aprecia-
velmente para isso; ha provas muito directas da sua influencia
sobre outras propriedades importantes da pólvora. Estão em
experiências melhoramentos nesse particular, e em perspectiva
de darem em resultado economia de dissolvente e uma pólvora
que conservará por mais tempo a sua estabilidade normal.

6o — Depois da guerra o Arsenal procedeu a investigações
d'um outro gênero, acerca de polvoras para retardadores de
espoletas.

Nas espoletas dos projectis de artilharia ou das bombas,
de pequeno ou grande retardamento, obtem-se geralmente o
intervallo de tempo desejado antes do funecionamento pela
combustão d'uma columna ou rastilho de pólvora negra. O
comprimento do rastilho é, muitas vezes, limitado pelo traçado
da espoleta; o problema a resolver é, então, fabricar uma pólvora
que queime com velocidade tal que um determinado compri-
mento do rastilho dê o intervallo de tempo desejado. Nas espo-
letas de pequeno retardamento este intervallo é, apenas, de
uma fracção de segundo, e é indispensável que a pólvora quei-
me com extrema regularidade, para obter-se o funecionamento
previsto da espoleta.

Verificou-se que, para certas espoletas, a pólvora negra
de fabricação ordinária não tem nem composição, nem granula-
ção uniformes bastante para que os pequenos comprimidos
que constituem a matéria do retardamento queimem nos limites
das prescripções exigidas. Nesse propósito, determinou-se o
effeito preciso dos numerosos factores que modificam a velo-
cidade de combustão da pólvora negra, e o das variações na
proporção dos seus ingredientes, de sorte que se está habilitado
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a escolher a composição da polvora com precisão sufficiente,

em funcção da sua velocidade de combustão, para um objecto

especifico qualquer.

O difficil problema da obtenção de uma regularidade de

composição tal que qualquer minima parte dê um lote de com-

primidos que queimem 
com a mesma velocidade, em estreitos

limites, só foi resolvido completamente depois que se intro-

duziram numerosos aperfeiçoamentos em pormenores no pro-

cesso usual de manufactura. Alguns d'esses aperfeiçoamentos,

os relativos á fiscalização mais cuidada do estado das matérias

primas e ás operações de compressão e de granulação, são

considerados como progressos 
notáveis sobre a pratica

industrial actual.

Procurando utilizar uma certa espoleta de antigo modelo

nas condições impostas pela guerra moderna, reconheceu-se que

o retardamento de polvora negra era inteiramente improprio.

Não se conseguiram vencer as difficuldades devidas á polvora,

modificando, depois de meticuloso estudo, ou a sua composição

ou o seu processo de fabrico. Diante d'essa situação, estuda-

se uma polvora especial preparada com matérias primas ainda

não empregadas, até agora, na industria dos explosivos. Certas

propriedades particulares dessa polvora fazem esperar uma me-

lhora substancial nas polvoras para retardadores, chamadas

a funccionar nas mais desfavoráveis condições.

7o  Um outro genero de investigações em andamento no

Arsenal comprehende o estudo das bases da applicação dos

artifícios para o assignalamento e a illuminação empregados na

guerra moderna. Ensaiaram-se applicar aos engenhos destina-

dos ás linhas de combate as composições pyrotechnicas conheci-

das, e foram logo apresentados uns tantos pedidos referentes

á pureza das cores, á intensidade da luz produzida, á distancia

de visibilidade dos signaes, etc., de maneira a poder obter, regu-

larmente, uma acção efficaz.

Coniquanto o Departamento de Armamento tivesse exe-

cutado durante a guerra, neste campo de idéas, trabalhos invés-

tigativos de valia, o tempo foi escasso para abordar quaesquer

outros problemas que não fossem os mais urgentes do momento.

Installou-se agora no Arsenal um laboratório independente;

equipou-se-o com instrumentos padrões de medida dos diversos

factores que determinam o ef feito luminoso das composições

pyrotechnicas. Ahi se obtém um conhecimento completo das

características physico-chimicas de todas as composições que

•interessam, fornecidas pela arte, com o fito de introduzir

melhoramentos onde quer que existam defeitos.
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J
Estudam-se novos productos e composições capazes de

emittir luz de comprimento de onda limitado, e procura-se deter-
emittir luz comprimento de onda limitado, e procura-se deter-,
minar o limite de visibilidade dos signaes luminosos nas

condições atmosphericas bastante variaveis, taes como se as
encontram em campanha. Estudam-se, igualmente, a estabili-
dade e outras propriedades que fazem salientar todos os riscos

que se deparam no fabrico e manipulação das composições

pyrotechnicos, porque, neste ponto de vista, é extrema a falta

de informações precisas.

Espera-se, quando se tiverem obtido os dados fundamen-

taes sufficientes, poder formular para qualquer artificio deter-

minado as especificações que assegurem toda a regularidade do
funccionamento no tnaximo de serviço, tornando possível o

calculo de todos os artifícios de signaes em funcção do seu

alcance efficaz, tanto de dia como de noite.

Para acompanhar-se o progresso das industrias que têm,

em tempo de guerra, vital importancia para o Departamento

fie Armamento, é necessário que funccione um serviço de pes-

quisas de outra ordem, como serviço de informações Publicam-

se de tempos em tempos numerosas patentes de inveneção que
têm directa relação com os problemas que estão em estudos,
e também grande numero de artigos em revistas, que contêm

informações do máximo valor pratico. O Arsenal recebe

diversos jornaes, periodicos, nacionaes e estrangeiros, de

chimica, physica e construcções; elles são cuidadosamente

examinados e classificados para consultas, na bibliotheca do
laboratorio. Lá se tem, também, uma catologação das patentes,

que comprehende todos os trabalhos americanos referentes a
explosivos e industrias pyrotechnicas.

A necessidade de trabalhos no genero dos que foram

summaria e parcialmente expostos acima, é, após ligtira

reflexão, evidente. Os serviços do Departamento de Arma-

mento são de natureza muito especial; elles podem exigir um

enorme desenvolvimento em um prazo muito curto, no caso

de operações.

Em tempo de paz a industria presta pouca attenção ao

problema das munições, porque ha poucas encommendas, e mais

nada ha que possa, praticamente, incitar a fazer investigações

visando o melhoramento dos. explosivos e dos elementos essen-

ciaes das munições imprescindíveis ás necessidades militares.
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Eim caso de guerra ella conta com o Departamento para ter
informações acerca das necessidades do momento, e para receber
o auxilio que de uma maneira geral, precisa para regular a
marcha conveniente a imprimir á sua producção afim de sa-,
tisfazer aquellas necessidades. Na pratica, a mdustna, da
mesma forma que todos os outros serviços que o exercito
Utiliza espera do Departamento que elle saiba com exactidao
tudo qúe é preciso, que elle esteja apto a servir de technico

ntifico de conselheiro e de agente de negócios para acquisi-

ção de todo o material bellico. As industrias e as forças em
operações não podem prestar ao paiz o seu máximo serviço,
si a sciencia, previamente, não indicou o caminho a seguir. —
"Army Ordnance" de Julho-Agosto de 192/.

Trad. de Axnieal de Mattos
Capitão Tenente

O TAMANHO DAS BALEIAS

Em artigos publicado; por Mr. J. Bell discute-se nova-,

mente a tão' debatida questão do maior tamanho que podem
ter as baleias.

E' crença geral que a baleia azul tem dimensões muio

maiores no occeano Antártico do que no Ártico, acreditando
alguns naturalistas que. a differença entre ambas e signal de

raças differentes.
Para a solução deste problema são de interesse quantos

dados de confianças possam ser adquiridos relativamente aos
maiores tamanhos de baleias capturadas em ambos os mares.-
Mr Bell affirma que ao norte da Irlanda mediu uma baleia
e achou que ella tinha, entre perpendiculares, a extensão de
75 metros e 80 centimetros. E' uma das maiores encontradas
no mar Ártico. Diz também que recebeu communicação de

ter sido pescada no Oceano Glacial Ártico uma baleia azul
cujo comprimento era de- 33 metros. Se esta informação e
verdadeira, vem confirmar que realmente nos mares do sul

alcançam aquelles cetáceos muito maiores dimensões. Sem
duvida é possivel que a verdadeira solução seja a indicada por
.Mr S. Hanner. de oue as baleias azites de grandes tamanhos,
estão extintas quasi 

"totalmente 
nos mares do norte, em con-

seqüência da secular e encarniçada perseguição de que tem
sido victimas. emquanto que a industria das baleias nos mares
do sul é muito mais moderna. — (Da Revista "Ibéria").
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O CRUZADOR ALLEMÃO 
"GOEBEN"

Dentre os navios que ficaram conhecidos por occasião

da Grande Guerra, está incluído o cruzador alleimão 
"Goeben",

afamado após ás façanhas que realisou no Mediterrâneo.

Julgamos ser de interesse, mesmo como noticia histórica, pu-
blicarmos o que encontramos sobre o referido cruzador na
"Revista 

General de Marine", Hespanha, de Dez. 1927.

"O 
único navio de relativo valor que tem hoje a Turquia

é o cruzador ex-"Goeben", hoje baptisado com o nome de
"Yarruz 

Selim", celebre por haver frustado a vigilancia das

esquadras alliadas, conseguindo chegar aos Dardanellos nos

primeiros dias de guerra, o que contribuiu em grande parte

para a entrada da Turquia na guerra; o acontecimento não é

fácil ser esquecido por aquelles que acompanharam os movi-

nientos dos navios.

No inicio do armistício os Alliados ficaram de posse do

referido navio, que pelo Tratado de Lausanne foi restituido

definitivamente á Turquia. Ao retirarem-se as tropas de

occupação foi elle rebocado para o golfo de Ismidt onde o

Governo de Angora estabeleceu uma nova base naval.

O completo abandono em que esteve durante vários annos

concorreu para que fosse abandonada a idéa de ser elle con-

certado no estrangeiro, pelo que ficou decidido ser isto feito no

paiz. Uma casa allemã construiu um grande dique que ao

receber o 
"Goeben" 

soffreu considerável avaria, resultando

maior demora nos concertos. Finalmente conseguiu-se que o

mesmo ficasse reparado, o que foi feito por uma Sociedade

franceza, proprietária de cinco grandes estaleiros. — 
(Revista"General 

de Marina").

NOVO INVENTO PARA AEROPLANOS

O engenheiro dinamarquez Arnold Christensen, residente

em Maribo, inventou uma peça de artilharia e descubrio um

gaz que os technicos acreditam vão causar uma verdadeira

revolução na aviarão militar.

O canhão, ao disparar, lança massas de um gaz que
envolve a attnosphera e immediatamente faz perder os sentidos

aos tripulantes dos aviões.—Da Revista 
"Brasil 

Ferro-Carril",

Fev. 1928.
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NOVOS DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO DOS
JECTORES ULTRASONOROS

1405

PRO-

No inicio das applicações dos ultrasons á sondagem, julgou-
se conveniente, em phase de trabalho, fazer sobresair o pro-
jector á borda; isso para evitar que as vibrações ultrasonoras
atravessem a camaela dágua adjacente ao costado do navio.
Pensava-se, com effeito, que essa camada fosse turvada e de
natureza a absorver ou difundir a emissão do projector, isto é,
a diminuir o alcance do sondador.

Esse facto conduziu a um dispositivo extremamente em-
baraçoso representado pela fig. 1. Um tubo A rijo, de aço.
que sustem o projector B, deslisa no cylindro C e se apoia no
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supporte K. Pode esse tubo ser suspenso ou abaixado por
meio dum systema de fieiras e de um bolinete. Uma comporta
H e uma antepara M permittem a visita, e eventualmente a
mudança elo projector com o navio em marcha.
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Numerosas experiencias, effectuadas pelas Sociedades de
Condensação e de Applicações Mecanicas, por meio de appare-
lhos desse genero installados em differentes typos de navios,
teem mostrado que, contrariamente ás idéas que acabamos de
expor, se obtêm os melhores resultados 

pela sondagem, em
todos os casos, quando a face emissora inferior do projector
fica no plano do costado do navio e não o c.rccdc.

De outro lado. a pratica demonstra que os projectores
ultrasonoros são muito volumosos e não exigem outro cuidado
sinão uma limpeza e uma pintura cada vez que o navio vae ao
dique.

Esses resultados levaram a supprimir completamente o
apparelho acima descripto, e a adoptar dois dispositivos prin-
cipaes de fixação dos projectores ultrasonoros ao costado do
navio. A fig. 2 representa o dispositivo utilisado no caso
em que se pode facilmente installar o apparelho no interior
do navio. Sobre a tela reforçada H é fixada uma peça B

x f 
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cie aço (moldado. Um freio C é montado sobre essa peça com
interposição duma junta de cautchuc ajustado. Esse freio
C liga-se por cima ao projector ultrasonoro A e por baixo
fica um freio menor D, soldado ao tubo estaque. K, protegendo
mecanica e electrica.mente o cabo que une o projector ao con-

junto emissor — receptor do apparelho.

A face emissora do projector deve ser horizontal e achar-
se no nível mais alto do lado da abertura. O igualamento das
superfícies com a borda deve ser o mais continuo possível,
para evitar as perturbações na visinhança da superfície emis-
sora. O apparelho deve ser collocado numa antepara pouco
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inclinada perto do centro do navio. A fig. 3 representa o aspecto
desse dispositivo a bordo.

Xo caso em que o apparelho se localisa num lastro dágua
ou em ponto apropriado, no caso de um submarino, utilisa-se

o dispositivo ela fig. J. Fixa-se sobre a borda um sino es-
tanque B em aço moldado; esse sino dispõe de um projector
A munido de um freio especial que se monta exteriormente so-
bre o sino B com interposição duma junta estanque D, pro-

j^

!
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tegendo os cabos. A fig. 5 mostra schematicamente uma instai-
lação num submarino e a fig 6 a montagem do apparelho
num lastro do navio.
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Esses novos dispositivos, extremamente simples e solidos,

teem a grande vantagem de não embaraçar o espaço a bordo.

A installação de um sondador ultrasonoro nuçm navio muito

atravancado é grandemente facilitada. Pode-se sempre achar
no fundo o logar apropriado ao projector. Nesse caso,

adopta-se o dispositivo de fixação segundo a fig. 7. Um tubo

estanque A contém o projector B e deslisa num cylindro C.

Na parte superior do tubo A é adaptado um braço especial D,

que permitte abaixar ou elevar o projector. Esse braço dispõe

dum gancho E, que facilita a elevação do projector acima da

comporta, por meio duma alavanca. Dois tirantes filetados F,

em balança garantem em tempo normal a fixação do projector
no plano de abertura do costado do navio.

Para a visita do projector em marcha, levanta-se-o, fecha-

se a comporta, deslocam-se as porcas G e suspende-se o

conjunto formado pelo projector, tubo e corpo do cylindro.

Esses novos dispositivos são mais vantanjosos, mais simples

e menos custosos que os antigos apparelhos de sondagem. —

(Da 
"Revue 

Maritime").

APROVEITAMENTO DE VOCAÇÃO INDIVIDUAL.

Sob o titulo 
"Vocational 

Training", encontramos no 
"Na-

vai and Military Rccord", de 11 de Janeiro ultimo:
"Os 

homens que se estão approximando do fim de seus

periodos de serviço na Esquadra Real serão incluidos em uma

classe especial, composta de cursos dirigidos por Commissões

locaes de Instrucção Profissional. A Classe foi fundada tendo-se

Traduzido pelo Cap. Tenente S. Souza.
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em vista o aproveitamento das aptidões naturaes de cada alu-

nino, tanto quanto possível; porém differindo as condições nos

vários centros, não é possível 
estabelecer um só critério para os

diversos cursos.

Com esse intuito, 21 cursos differentes já estão encaminha-

dos, contando na sua maioria matérias de qualquer raimo, sendo

facultativa a escolha, dando-se porém, preferencia aos que já

tenham algum conhecimento da matéria.

O fim do curso é habilitar os homens a ganhar a própria

vida, quando tiverem baixa e voltarem á vida civil, havendo uma

esplendida serie de cursos, inclusive de ti abalhos manuaes, dis-

peuseiros, taifeiros, estufadores, guarda-livros, jardinagem,

criação de porços, avicultura, escripturação mercantil, typogra-

phia, tachygraphia, operador de cinema, leitura pelo ouvido, arte

culinaria, barbeiro, sapateiro, caixeiro de cantina, afinação de

piano, machinas de combustão interna, solda a acetyleno, moto-

res electricos e installações de luz electrica, linguas estrangeiras,

chimica e pratica dé pharmacia.

Em alguns desses cursos, dá-se preferencia a assumptos

pertencentes aos ramos em que o trabalho dos marinhiros os

tenha tornado especalmente aptos.

Por exemplo, os homens elegiveis para leitura auricular

são designados para os ramos de signaes e telegraphia: todos os

que têm vocação para cozinha são designados para o curso de

alimentação e de arte culinaria, emquanto o curso de afinação

de piano é principalmente destinado aos músicos das bandas da

Marinha Real, sem prejuizo do preenchimento das vagas que

existem em outros ramos, da classe.

Os cursos são tão variados que qualquer praça da Armada

pôde com segurança aperfeiçoar-se em um, adquirindo a instru-

cção sufficiente que a habilite a encontrar fácil collocação no

commercio ou na industria, em terra, quando tiver baixa do

serviço".

E', como se vê, um programma pratico e humano, pelo

nobre e altruistico objectivo de prqwar os ex-marinheiros a

ingressarem na vida de paisano, em suas múltiplas e variadas

actividades, depois do tempo de serviço que prestaram na ma-

rinha de guerra, constituindo um relevantissimo serviço prestado

á nação e digno de ser imitado.

TACTICA DO TORPEDO

Ataques de torpedo entre encouraçados formaram uma

das características dos recentes exercícios da Esquadra do
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Atlântico, o que naturalmente é do programma naval. Os

ataques foram feitos á noite e, sendo previamente combinados,

não era de esperar que tivessem muito valor instructivo, a não

ser o manejo das armas. As condições, porém, em que foram

realisados, dão-nos uma idéa sobre o ponto de vista official do

uso do torpedo para um encouraçado. Um encouraçado poderia
atacar inesperadamente o adversario durante a noite; o fogo

dos canhões revelaria o atacante no primeiro lampejo, suppondo

que sua presença não tivesse sido observada; um torpedo po-
deria desenvolver sua terrível acção como um raio rasgando as

trevas. Embora a hypothese acima possa ser verdadeira, é

exaggeradamente admittida. E' fácil conceber que um encou-

raçado com suas luzes occultas possa passar como uma sombra

na escuridão; que um encouraçado, porém, perceba um outro e

se avizinhe sufficientemente para lhe mandar um torpedo, sem

ser visto, parece um tanto impossível.

A não ser que uma approximação invisível seja admittida,

difficilmente se comprehende a vantagem do torpedo sobre 11111

ataque de artilharia nessas condições. Varias descargas podem

ser feitas, emquanto um torpedo esteja cobrindo seu raio de

acção, e, com o emprego de holophotes, pode-se encontrar fácil-

mente o alvo. Quanto ao effeito de um torpedo ser maior do

que o de varias descargas bem controladas é 11111 ponto bastante

duvidoso. Attingir o alvo com 11111 torpedo, mesmo nas con-

dições presuppostas, é muito mais difficil do que acertar va-

rias descargas de artilharia.

Nos últimos exerc cios da Esquadra do Atlântico, os ata-

ques nocturnos de torpedos fon-im feitos em 11111 raio de 2 mi-

lhas. Um torpedo leva 4 minutos para cobrir essa distancia;

uma granada pesada levaria menos que 5 segundos. O único

argumentos convincente que até agora encontrámos para in-

cluir o torpedo no armamento de um encouraçado é que lhe

pôde ser util, uma vez todos os seus canhões estejam inutili-

fados. Von Spee na batalha de Coronel hesitou em cercar os

navios de Cradock no ultimo periodo da acção, com medo que
usassem os torpedos, sendo talvez esta a razão porque nenhum

salvamento foi tentado. Os exercícios da Esquadra do Atlan-

tico, comtudo, não foram baseados em nenhuma idéa de espe-

rança perdida.

Demonstraram o thema que o torpedo é uma das primeiras
armas de ataque para o encouraçado, thema este ainda não

justfiicado, visto como a Grande Guerra nada produziu para
confirmal-o.
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VALOR DO TORPEDO

Com effeito exceptuando os especialistas em torpedos, lia

uma. tendencia em considerar o torpedo como uma arma de po-

der exaggerado. Seus poderes 
destruitivos, empregados como

são contra a parte mais vulnerável de um navio, estão fóra de

duvida, mas seus limites perniciosos 
são relativamente pequenos.

O submarino naturalmente e o meio ideal para o ataque sob a

agua, mas, já se concordou que o submarino passou as culmi-

nancias de suas forças e cjue os progressos nos methodos anti-

submarinos o tornam imenos formidável; não significa isto que

as mesmas conclusões se podem applicar ao torpedo ? Os ataques

de destrovers, na acção de uma esquadra, necessitam uma modi-

ficação do que se pôde chamar tactica directa de Bat?lha. Se não

houvesse destroyers, consequentemente torpedos, no schema de

acção de uma esquadra, é razoavelmente certo que a artilharia

seria empregada para um fim mais decisivo. Naturalmente

isto pôde ser retrucado como sendo um bom argumento para

o torpedo. Na Jutlandia, 
nossas flotilhas, manejadas com co-

ragem e habilidade, encurralaram uim encouraçado allemão, que

teria escapado, emquanto a Esquadra dos Altos Maies se

afastava.

Por outro lado, os allemães incapacitaram o 
"Marlborougk".

Compensaram esses resultados as terríveis perdas de vidas

e material de ambos os lados, que contribuiram para o resul-

tado final. Referinio-nos ao valor do torpedo nas acções na-

vaes sob este ponto de vista. Contra navios indefesos, qual-

quer projectil fará seu papel. O torpedo é util para dar o

golpe de misericórdia, porque seu acerto em um alvo immovel

será seguro, emquanto que, uma granada pesada pôde rico-

chetear. Tudo isso não é para dizer que o torpedo não tenha

11111 valor distineto. O ponto real é que seu valor tem sido

muito exaggerado. Este processo de superestimarão começou

no periodo 1870-1880, quando Mr. Childeis, o primeiro lord,

disse á Camara dos Communs que era provável não se con-

st mirem mais encouraçados, devido aos poderes destruetivos

do torpedeiro. A mesma cousa se disse, quando o submarino

attingiu o gráo médio de desenvolvimento. Continuando a desen-

volver o torpedo, demos-llhe um raio de acção egual ao canhão

de 12 pollegadas marca IV, de ha vinte annos, mas tcimos nós

augmentado seu valor?

QUESTÃO DE PROPORÇÕES

A verdade é mie o crescimento das especialidades tem des-

envolvido uma tendencia a nos afastar das proporções convenien-
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tcs. O torpedo não pôde ser mais que um auxiliar do canhão,

ao tratarmos de navios de superfície. Em um duello entre um

navio de torpedo e um navio de canhão, pura e simplesmente, a

probabilidade é toda do ultimo pôr fóra de combate o primeiro,

antes que esse possa acertar um único torpedo. Por essa razão,

o navio torpedeiro é armado de canhões para defender-se, em-

quanto que sua velocidade de locomotiva lhe permitte approxi-

mar-se e afastar-se com a maior ligeireza.

Processos chimicos, como cortinas de fumaça, pódem dar

ao torpedeiro um novo valor, embora seja difficil conceber como,

occulto pela fumaça, possa avistar o inimigo. Ha pessoas que

predizem que a arma mortal do futuro será o torpedo aereo,

mas isto está dependendo de umas tantas condições, que se

acham, litteralmente no espaço. Resta ver se um vaso de guerra

não será capaz de enfrentar o avião-torpedeiro da mesma fôrma

como recebe o destroyer, uma vez aquelle se torne tão de-

finidamente formidável como este. Além disso, o torpedo aereo

não attinge as partes mais profundas do casco.

Concluindo, o canhão é e será a mais importante arma em

um combate naval. Todas as outras armas podem colligar-se

para dominal-a, mas não a supplantarão.

Exceptua-se o submarino, pois este tem a facilidade de

não offerecer alvo. Logicamente, o submarino deveria ter sub-

stituido o destroyer e a única razão de o não ter feito é que

o destroyer é destinado a desempenhar outras funcções que não

procurar torpedear navios inimigos. Nossos cruzadores mais

modernos, dizem, são providos de um maior numero de tubos

lança-torpedos que os destroyers. Não são, porém, como os en-

couraçados destinados a travar combates cerrados contra arti-

Ibéria pesada e é concebivel que seu trabalho versátil lhe pro-

porcione occasiões, em que um torpedo de 21 pollegadas pro-

duza mais effeito que uma descarga de granadas de 8 pollega-

das. Além disso, admittimos o valor moral defensivo de um tal

armamento. O único defeito que encontramos é que esses cruza-

dores devem ncessariamente trazer um grande numero de offi-

ciaes, inferiores e praças torpedistas e que este accrescimo de

pessoal não representa um valor correspondente nos postos ge-

raes de combate. — 
(Do Naval and Military Rccord, Dezembro

de 1927).

Traduzido pelo sub-official, piloto aviador

Coriolano Luiz Tenan
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A 
"Revista 

Marittinia", italiana, em sua edição de Dezem-

bro de 1927, pags. 897/901, publicou uma apreciação sobre as

' 
Novas Taboas de Aquino", de que é autor o nosso distincto

collaborador Capitão de Fragata Radler de Aquino.

E' com grande 
desvanecimento que reproduzimos essa

honrosa Bibliographia, tanto mais orgulhosos com a recente

noticia de que o estudo e uso dessas taboas, tornaram-se obri-

gatorio na Escola Naval de Annopolis, onde estudam os jovens

officiaes da Marinha Americana.

•

Aquino's Newest" Sea and Air Na

VIGATION TaüLES FOR SOLVING ALL PRÓ-

BLEMS BY INSPECTION. THE SIMPLEST AND

THE MOST EXACT. By CoMMANDER RADLER

de Aquino, Brazilian Navy. Published

and sold by the U. S. Naval Institute,

Annapolis, Maryland, United States of

America. Price dollars 5.00 net (post-

paid) Commander Radler de Aquino, rua

Raul Pompeia, 125, Copacabana, Rio de

Janeiro, 
Brasil. Also sold by J. D. Pot-

ter, Admiralty Agent for Ciiarts: 145,

Minories, London, E. 1. 1927, pags

117 + LIV.

Symptomatico 
— disse commigo apenas vi esta novíssima

edição das taboas de Aquino — o íacto do Instituto Naval

Americano publicar 
estas taboas. E, então, todo o reclame

feito pelo 
"The 

Summer Line of Position" não teve grande

êxito? Ou ha logar para todos neste valle de lagrimas?

Seja como fôr continua a popularidade por este methodo

de Aquino, que, não ha duvida, tem méritos indiscutíveis.
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Eu continuo com a inveterada opinião — será, sem duvida,
culpa da velha 

"casca" 
do marinheiro 

"misoneista" 
que todas

as taboas especiaes devem ser deixadas de lado por muitas
razões que já tenho repetido por varias vezes nesta nossa re-
vista; mas, para os amadores do methodo único e rápido, da

panacéa universal, estas taboas são verdadeiramente ideaes.

O principio sobre o qual são baseadas é bem conhecido dos
nossos leitores e 

"é 
velho quanto a própria Trigonometria Es-

pherica , diz o autor e dá-me prazer ver o mesmo referir-se

ao nosso papa trigonométrico, o professor Pesei, que ha tempos

o informou que foi Albatani (880-928 A. D.) qiiem descobriu

a conhecida relação (erroneamente attribuida a Euler) entre
os tres lados e um angulo de um triângulo espherico:

Antigamente o processo mais natural para resolver um

triângulo espherico era o de dividir o mesmo em dous triari-

gulos rectangulos: sobre este processo é baseado o methodo

do autor.

Devo repetir para alguns leitores de pouca memória como
são construídas estas taboas? Seja.

Emprego as mesmas notações que o autor.

Na figura, Pé o pólo elevado e P M Zé o triângulo de

posição projectado sobre o plano do horizonte do observador.

cos a — cos b cos c — sen b sen c cos A

rr

/ s \

z 
T

t

S
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Fazendo cahir uma perpendicular de M sobre P Z, essa

dividirá o triângulo de posição em dous triângulos rectangulos.

A perpendicular 
éaeas duas partes em que P Z é divi-

dido são:

90° — b e 90° — B.

A perpendicular 
a' é commum aos dous triângulos e por

isso com:

a e 90°  b no triângulo M P m acharemos 90° — d e t

a e 90° B no triângulo M Z m acharemos 90° — /; e z

e vice-versa, ou com:

(" b acharemos d e t

a e 
j

[ B acharemos h e Z

e vice-versa.

Chamando a o angulo m M P, e p o angulo m M Z, te-

remos M = a + p, que mostra como se acha o angulo de

posição M com este methodo.

Pelas regras de Naper acharemos as seguintes equações

ligando esses elementos:

, 
1 

> sen — cos a sen b

^ sen li — cos a sen B

cot — cot a cos b

^ ' cot — cot a cos B

,.. sen a = cos d sen t

^ ' 
sen a = cos li sen Z

cot b — cot d cos t

cot B — cot li cos Z

cot a — sin a tan (f->. cot a — sen d tan t
' 

' cot p = sin a tan 1 ; cot b = sen h tan Z

Como a, b e B nos grupos de equações (1), (2) e (3)

podem ter valores comprehendidos entre 0o e 90°, o autor ta-

l-ulou os valores de d, t e a correspondente a vários valores

de a de gráo em gráo de 0o a 99° e para todos gráos de b

(e ipso jacto os valores de h, Z e p correspondentes a vários

valores de a e B).

Como os grupos de equações (4), (5) e (6) são respe-

ctivamente semelhantes a (1), (2) e (3), nota-se que o autor

tabulou também os valores de a, b e a correspondentes a vários
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valores de d e t (e ipso facto os valores de a, B e (3 corres-

pondentes aos valores de h e Z ).
Por isso as taboas têm duas entradas.

A entrada superior, argumentos a e b, dá, por meio das

equações superiores dos grupos de equações (1), (2) e (3).
d t e a (ou com a, B, como argumentos, dá, por meio das

equações inferiores dos grupos (1), (2) e (3), h, Z e y3).
Poder-se-ha também achar coA, co.d e b de a e a.

Poder-se-ha também achar co.Z, co.li e B de a e fi.

A entrada inferior, argumentos d e t, dá, por meio das

equações superiores do grupo de equações (4), (5) e (6),
a, b e a (ou com li, Z, como argumento, dá, por meio das

equaçffles inferiores dos grupos (4), (5) e (6), a, B e /?, que
não servem, porém, para o problema principal).

Poder-se-ha achar também c, 90° — a e t de d e a.

A permuta dos argumentos superiores b e a (e B e /3),
dobra praticamente o numero de argumentos sem augmentar

volume das taboas.

A permuta dos argumentos t e a augmenta ainda o numero

de argumentos á nossa disposição.

Por conveniência uma columna complementar c/C á co-

lumna b/B é collocada cm todas as paginas, onde c representa

90° — b e C representa 90° — B.

Por isso pode-se entrar nas taboas com a e c para obter

d, t e a, e com a e C para obter h Z e /?.
Accrescentou-se uma columna 

"Var. 
para 1"' para facilitar

a interpolação.

Para o problema principal o emprego da taboa é a seguinte:

Dados: d, t e L achar h e Z.

Entrando nas taboas por baixo com d e t como argumen-

tos, acharemos dous valores approximados de a e b.

Entrando nas taboas por cima ccm a e b como argumen-

tos, acharemos approximadamente os valores de d e t dados.

Determina-se então o valor exacto de b para o valor exacto de

b acha-se t.

Os valores de li e Z serão achados na mesma pagina a,

correspondendo a B ou ao seu complemento C.

Um exemplo tornará claro o systema, mesmo não tendo

a vista as taboas.

Exemplo: d — 3" 28'.6, t = 67° 10'.0 e L = 37° 17'.0.

Com os argumentos de =3° 0' e t — 67", acharemos a =.-

66° 48'.9 e b = 7° 38'.4.

Novamente: com a = 67° 0' c b = 8o acharemos: d 
—

3" 7'.0 e t = 67" 12'. 1.

O valor exacto (interpolando) de b correspondente a d
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— 3o 28' 6 é 8o 55'.7 e o valor de t correspondente a esse

valor de b é 67° 14'.9.

Com D = 44° (ou C = 46°) (neste caso C = L + b, o

autor dá em seguida as regras para achar C segundo o ponto

de queda da perpendicular) 
acha-se h — 15° 44 .9 e Z —

73° 01'.2.

Limito-me ao problema principal sem referir-me aos ou-

tros problemas para cs quaes pódem ser úteis as taboas, nem

aos detalhes do emprego das próprias taboas.

Effectivamente não se poderia 
imaginar algo de mais sim-

pies e de mais rápido, uma vez adquirida uma certa pratica

q quando se esteja familiarisado com as poucas regras para

d e L do mesmo nome ou de nomes contrários.

Completam a taboa principal 
outras taboas: uma para m-

terpolação de b; uma que dá a variação da altura por minuto

de tempo, argümentos, latitude e azimuth; uma taboa para re-

ctificar as rectas de altura, uma que dá a variação de t por

minuto de arco da altura.

Precedem: uma taboa para o ponto estimado; uma de

conversão de tempo em arco e vice-versa; uma de correcção

das alturas das estrellas e dos planetas (com uma pequena taboa

junta no caso cias alturas menores de 8", que os scientistas con-

demnariam, or. navegantes não) ; uma para as correcções do

limbo inferior do Sol e uma separada para o limbo superior

do Sol; uma para a correcção das alturas da Lua, commoda e

racional (estas ultimas têm umas taboas auxiliares para alturas

do Olho desde 15m. até 28m.)

Termina com uma taboa que dá o caracter aviatorio a estas

•'Sea 
and Air Tables", offerecendo os valores dos raios de

visibilidade em milhas nauticás em funcção da altura do Olho.

uma outra dando a depressão do horizonte a ser subtraída da

altura observada até a uma altura do Olho de 20.000 pés ( . j

e uma outra supplementar que dá uma correcção a ser appli-

cada ao valor achado nas taboas de correcção total: para esta,

porém, o autor limita-se a 2.300 pés.

As ultimas cincoenta paginas dão a theona dos metho-

('os (1) e vários exemplos, sendo uma boa parte organizada

nor um Commandante. da Marinha de Guerra dos Estado.,

Unidos da America: Commander Archer M. R. Allen, pro-

fessor de Navegação da Academia Naval de Annopolis.

E. C. M.

(1) Para a historia e desenvolvimento destes methodos ver um ar-

tiiío do autor: 
"Modem Methods in Sea and Air Navigation" nos

Unites States Naval Institute Proceedings para Janeiro, 1927, paginas

17 a 34.
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BRASIL

MUSEU TECHNICO NAVAL

Inauguração — No dia 5 do corrente mez foi inaugu-

rado, na séde da Bibliotheca de Marinha, o Museu Technico

Naval, organisado com os remanescentes do extincto Museu de

Marinha, cujos objectos de valor historico foram transferidos

para o Museu Historico, de conformidade com uma recente lei

do Congresso Nacional.

Essa inauguração foi honrada com a presença do Sr. Mi-

nistro da Marinha.

A's 2 horas, presentes o Sr. Contra-Almirante Pinto da

Luz, Ministro cia Marinha, acompanhado de seu ajudante de

ordens Capitão-Tenente Luiz Pinto da Luz, Srs. Vice-Almi-

rante Augusto C. Souza e Silva, Director da Escola Naval de

Guerra, Contra-Almirante F. Machado da Silva, Director de

Portos e Costas, Capitão de Mar e Guerra H. Graça Aranha.

Director da Bibliotheca, outros officiaes da Armada e todo o

pessoal civil e militar da Bibliotheca e Archivo da Marinha e
"Revista 

Marítima Brasileira", effectuou-se a inauguração do

referido Museu, na ala esquerda do pavimento terreo do edifício

do Almirantado.

A remodelação do antigo Museu não acarretou despezas

extraordinárias.

O Sr. Capitão de Mar e Guerra Graça Aranha, conseguiu

com louvável solicitude e não pequenos esforços dotar a Ma-

rinha de um Museu Technico, sob um novo aspecto, sendo neste

árduo trabalho efficazmente auxiliado pelos Srs. Capitão de

Corveta Eustaquio Camara, Ajudante da Bibliotheca, e Francisco

Marques, antigo zelador do extincto Museu de Marinha.
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Aproveitando a opportunidade, o Sr. Ministro da Marinha

fez demorada visita ás dependencias da Bibliotheca de Marinha

e á sala onde funcciona a redacção desta Revista, mostrando-se

agradavelmente impressionado com o estado de asseio, ordem e

efficiencia em que se acha este Departamento do Ministério a

seu cargo, tendo, ao se retirar, palavras de elogio para o seu

Director e pessoal sob suas ordens.

Sensibilisados pela honrosa visita do illustre titular da

pasta da Marinha, cumprimos um grato dever consignando aqui

os nossos sinceros agradecimentos.

*

* *

Escola Naval de Guerra — No dia 2 do corrente reali-

sou-se a reabertura das aulas desta Escola, sendo a solemni-

dade presidida pelo Sr. Ministro da Marinha, com a presença
dos Srs. : Vice-Almirantes A. C. Souza e Silva, Director da

Escola, e José M. Penido, Chefe do Estado Maior da Armada;

Contra-Almirante Irwin Noble, Chefe da Missão Naval Ame-

ricana e altas autoridades navaes, muitos officiaes de diversas

classes da Armada e os officiaes alumnos.

Usaram da palavra, alludindo ao acto, o Vice-Almirante

Souza e Silva, Director da Escola; o Ministro da Marinha, o

Capitão de Fragata Nelson Peixoto Jurema, em nome do pessoal
da Escola, o Capitão de Mar e Guerra Augusto César Burla-

maqui, pelos alumnos e o Commandante Babcock, em nome da

Missão Naval Americana.

O curso deste anno soffreu algumas alterações, ficando

dividido em curso superior de revisão e curso preliminar. O

primeiro destinado ao preparo para o alto commando e serviços

de Estados Maiores, será cursado pelo Capitães de Mar e

Guerra e de Fragata. Os Capitães de Corveta e Capitães-

Tenentes farão o preliminar.

Os departamentos ficaram assim organizados: Departa-

niento de Commando e Departamento de Operações, subdivi-

d idos em secção de tactica e secção de estrategia.

A turma de alumnos que foi matriculada este anno está

assim constituída: Capitães de Mar e Guerra Luiz Perdigão e

Augusto Burlamaqui, Capitães de Fragata Antonino B. Aragão,

Oscar L. Azevedo, Costa Braga e Moraes Rego, Capitães de

Corveta Henrique M. Cavalcanti, Marcolino de Souza, Luiz A.

Graça, Mario Messeder, Arthur E. Barbosa, José M. Azevedo,
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Octavio N. Briggs, Jayme C. Rocha, Leopoldo A. Ribaro,
Armando Gonçalves. Benedicto Goulart, Guilherme Riecken,
Pinto Guimarães, Alexandre Vellozo, Alvim Pessoa,_César bon-

seca Capitão do Exercito Mario Perdigão, e Capitaes-Tenentes
Honorio de Figueiredo e Antônio Schorcht.

Elogio  O Sr. Ministro da Marinha mandou elogiar
pelas provas de capacidade profissional e technica e de dedica-
ção ao serviço que lhe está affecto na Escola Naval de Guerra,
durante três annos, o Capitão-Tenente Virginius Delamare.

*

AUGMENTO NO QUADRO DE OFFICIAES DA ARMADA — Por

decreto do Poder Executivo, foi augmentado para 245 o numero
de Capitães-Tenentes do Corpo de Officiaes da Armada. As
vagas serão preenchidas por officiaes do Quadro Ordinário, da
seguinte fôrma:

a) pela inclusão no Quadro Ordinário de todos os
Capitães-Tenentes do mesmo quadro que se acham aggre-

gados;
b) pela promoção de Primeiros Tenentes do Quadro

Ordinário que tenham satisfeito todos os requisitos da lei de

promoção em vigor.

* *

Navio hydrographico "Cunha Gomes" — Chegou ao
Rio de Janeiro, procedente da Inglaterra, o rebocadoi
"St. Eileen", adquirido para o serviço da Directoria de Na-
vegação, a que já foi entregue, passando a denominar-se
"Cunha' Gomes", em homenagem ao saudoso official Augusto
da Cunha Gomes, que realizou importantes trabalhos de hydro-

graphia.
Sobre esse navio temos as seguintes informações: Foi

construído em 1920, por C. H. Walker & Co. Ltd., para o
Almirantado Inglez; deslocamento 417 toneladas; compri-
mento 135 pés; boca 29, pontal 16 e calado 14,7; machinas
de tríplice expansão, com três cylindros de 18 1|2, 28 1|2,
48 112 e curso de 28". Duas caldeiras trabalhando com a
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pressão de 180 lbs. e força nominal 280 H. P. ; capacidade
das carvoeiras 245 tons. ; velocidade 10 milhas.

Embora tenha sido construído em 1920, este navio esteve
em commissão somente seis mezes, durante os quaes rebocou
para a Inglaterra um dos grandes transatlânticos allemães, quese achava na costa oeste da America do Sul.

Em Outubro do anno passado foi reconstituído nos esta-
leiros de F. Samuel White & Co. Ltd., de East Cowes, e depois
vistoriado pelo Lloyd's Register, que o classificou na cate-
goria A 1 para fins de reboque.

*
* *

As Taboas Náuticas de Aquino — De accôrdo com )
despacho do Sr. Ministro, de 2—2—28, exarado na informa-
ção prestada pela Directoria do Pessoal ao requerimento do
Capitão de Fragata Francisco Radler de Aquino, transcreve-se
no Boletim do Ministério da Marinha, para os devidos effei-
tos, o seguinte: "Ministério da Marinha — Addido Naval —
Washington, DC, 14 de Dezembro de 1927 — N. 118 G
— Do Addido Naval em Washington, DC — Ao Sr. Ministro
da Marinha — Assumpto: — Taboas Náuticas de Aquino —
Com immensa satisfação e vivo orgulho patriótico vos com--
mímico que nos exames a que são rigorosamente submettidos
os officiaes de todas as patentes para promoção na Marinha
Americana, entre as matérias mais severamente exigidas, figura
a navegação e foi resolvido pelo Navy Department que nesses
exames se exigisse desses officiaes um perfeito conhecimento
dos methodos preconisados nas Taboas Náuticas de Aquino,
de autoria do nosso brilhante e digno companheiro Capitão de
Fragata Francisco Radler de Aquino. Estou certo de que
essa noticia que é uma grande honra para o Brasil, vos causar, t
o niesmo júbilo que me proporcionou e apresso-me por isso
em vol-a communicar. — (a) Frederico Villar, Capitão dc
Mar e Guerra, Addido Naval.

Viagem de instrucção — Em viagem de instrucção pelos
portos do Norte da Republica, seguiram a bordo do paquete"João Alfredo", do Lloyd Brasileiro, as turmas de aspirantes
da Escola Naval, constituídas da seguinte fôrma:
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4o anno — Sylvio Monteiro Moutinho, Mario dos Reis
Pereira, Walfrido Quintanilha dos Santos, João Arthemio Mar-
quês, Luiz Gonzaga Pimentel, Jonas de Oliveira Paredes, Moa-
cyr Dunham, Carlos Guidão da Cruz, Ernesto de Mello Ba-
ptista, Francisco Duque Guimarães, José Rocha de Figueiredo
Lima, Raul Valença Câmara, Haroldo Mathias Costa, Osmar
Almeida de Azevedo Rodrigues, Manoel Poggi de Araújo,
Affonso A. Rodrigues de Vasconcellos, Norton Demaria Boi-
teux, José Augusto Vieira, Carlos Alberto H. de Oliveira
Sampaio, Murillo Vasco do Valle Silva, Isaac Luz da Cunha
Júnior, Henrique Baptista da Silva Oliveira, Antônio Junqueira
Giovannini, Dario Cavalcanti de Azambuja, João Baptista Vian-
na, Waldemar Lisboa Vampré, Luiz Felippe de Figueiredo
Souto, Francisco de Paula Oliveira Júnior, José Kalil Filho,
Octavio de Sá Earp e Mario Cavalcanti de Albuquerque.

3" anno — Hélio Costa, Altamiro Rodrigues de Souza,
Joaquim Teixeira das Dores Chaves, Antônio Borges da Sil-
veira Lobo, Jurandyr Chagas, Paulo Tavares Drummond, Sal-
vador Corrêa de Sá e Benevides, Frederico G. Huet de Oli-
veira Sampaio. Milton Ypiranga dos Guaranys, Agemar San-
tos, João Avelino de Magalhães, Padilha Filho, Armando Zenhi
de Figueiredo, José Francisco da Silva, Lauro Freitas, Alfredo
Moraes Filho e Enéas Arrochellas de Miranda Corrêa.

2o anno — José Pinto da Silva, Milton Mendes Coutinho
Marques, Francisco Augusto Simas de Alcântara, Honorio Fer-
raz Koeler, Milton Rubem Scholl Serpa, Cláudio Acylino de
Lima, Jayme Rodrigues Guimarães, Antônio Joaquim da Silva
Gomes, Amarilio Alves Teixeira, Darcy Caldeira, Jurandyr da
Costa Müller de Campos, José Luiz de Araújo Goyano, José
Maria da Silva Cabral, Ernani Pedrosa Hardman, Alberto Lei-
te, Carlos Alberto de Filgueiras Souto, Waldyr Ramos de Hol-
landa, Manoel Teixeira da Rocha Filho, Paulo Hoppe, Acyr
Dias de Carvalho Rocha, Oscar Lopes Fabião, Dario Camillo
.Monteiro, Paulo de Oliveira, Aloysio Galvão Antunes, Arthur
Oscar Saldanha da Gama, Gastão Brasil Carmo Júnior, Júlio
Xavier de Araújo Silva, Aldo Pessoa Rebello, Sylvio Azam-
buja, Maurício de Abreu, Francisco Teixeira, Franklim An-
tonio Rocha, Augusto de Moura Diniz e Alexandre Fausto
Alves de Souza.

Como encarregado geral dos aspirantes seguiu o Capitão
de Corveta Aarão Reis Filho e para instructores foram designa-
dos os Capitães-Tenentes Mario Murias, Raul Simas, Pedro
Souza Lobo, Haroldo Rocha, Carlos Dias, Primeiro Tenente
Octacilio Cunha e Primeiro Tenente, Medico, Dr. Carlos
Pinto.

Esta viagem durou 30 dias.
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Pharól de "Torres" — No dia 18 elo mez p.p. foi inau-
gurado o novo pharól de "Torres", no Rio Grande do Sul,
automático, typo AGA, com os seguintes característicos:

Eclipse  9,5
Relâmpago branco  0,5
Alcance  21 milhas
Altura do foco  53 metros

Coordenadas: Lcng  29-20-34 S
Coordenadas: Lat  49.43.39 \y

Por motivo desta inauguração, o Sr. Ministro da Marinha,
recebeu do Capitão do Porto do Estado do Rio Grande do Suí,
Capitão de Corveta Lace Brandão, o seguinte telegramma:"Tenho a honra de communicar a V. Ex. que foi hoje
inaugurado solemnemente o pharól de "Torres", tendo sido o
acto precedido de missa campal, com assistência de autori-
elades, veranistas e população. A meu convite, accendeu o
pharól o ex-Presidente Borges de Medeiros. Congratulo-me
com V. Ex. pelo auspicioso acontecimento que inicia a restau-
ração do assignalamento da costa do Rio Grande, para o qualV. Ex. empenhou os melhores e mais patrióticos esforços".

ALLEMANHA

Navio de vela para instrucção — Sobre este assumpto
ha grandes divergências entre os que servem na Marinha.
Muitos dizem eme nada justifica, no momento actual, a instru-
cção a vela, outros dizem que nada a substitue, sobretudo paia
os paizes que não podem manter seus navios constantemente
no mar, por motivo de ordem financeira, o que concorre para
que os que estreiam na vida não adquiram, pelo menos com a
rapidez necessária, o indispensável picd-marin.

Dahi a attenção que nos despertou a leitura da noticia elo
lançamento ao mar da galera "Deutchland", destinada a navio-
escola para a Marinha mercante allemã. Esta, que tudo fa-/.
para recuperar o logar perdielo, após a guerra, tem, por certo,
razões para não abandonar o velho processo de proporcionar
aos alumnos meios práticos que os habilitem, antes de tudo,
a serem marinheiros. A referida galera tem accommoelações
para 180 alumnos e é propriedade da Liga Naval Allemã.
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ARGENTINA

Pelo Ministério da Marinha foi adquirido, por intermedio

da Commissão Naval na Europa, nos estaleiros Ostses Werit,

em Stettin, um navio que tomou o nome de 
"Patagônia", 

desti-

nado ao serviço de communicações e vigilancia na Terra do

Fogo, em substituição do 
"Vicente 

Fidel Lopes", julgado

inútil para continuar naquelle serviço.

O 
"Patagônia" 

tem 612 toneladas de deslocamento, foi

construído em 1925, tem uma só coberta e é construído de

chapas de aço, tem 75 metros de comprimento, 8 metros de

boca, 4 metros de pontal. Tem accommodações para dez pas-

sageiros de 1" classe e vinte de 3".

O navio completamente preparado para emprehender via-

gem está sob o commando do Capitão-Tenente Hector Ratto,

que era o immediato do cruzador 
"Cervantes" 

e que ficára

em Cadiz por motivo de moléstia.

*

* *

Base de submarinos — Com a presença do Presidente

da Republica, Ministros da Marinha, das Obras Publicas e da

Guerra, foram inaugurados os trabalhos da nova base de

submarinos, em Mar de Plata, onde está em adeantada con-

strucção a base naval da esquadra.

*

* *

Novos cruzadores — Os dois novos cruzadores argen-

tinos 
"Almirante 

Brown" e 
"Vintecinco 

de Mayo", encom-

mendados na Italia, serão dois navios iguaes de ^5.500 tons.,

165 mets. de comprimento, 17,7 de boca, accionados por tur-

binas de 85.000 H.P. e velocidade de 32 milhas. Cada navio

será armado com seis canhões de 7",5 e 50 calibres, em torres

paralleias. A bateria secundaria se compõe de 12 canhões

de 4",7, com grande angulo de elevação. Tem 6 tubos para

lançar torpedos. A máxima quantidade de combustível é de

2.000 tons. e terá 600 homens de lotação. Tem uma única

chaminé de base conica.

Tem um mastro de fôrma tripode, onde está installada a

torre para direcção de fogo.
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ESTADOS UNIDOS

O pharol de Colombo — Na ultima sessão do Conselho
Director da União Pan-Americana, realisada recentemente em
Washington, foram tomadas medidas definitivas para a constru-
cção de um pharol monumental na costa de S. Domingos, em
homenagem ao grande navegador Christovão Colombo. A com-
missão permanente, composta do Embaixador Argentino, Minis-
tro de Honduras e Ministro da Republica de São Domingos,
foi autorisada a organisar o programma e regulamento para o
concurso da construcção do monumento. Tal concurso é franco
a todos os architectos do mundo, sendo o gigantesco pharol
construído com o auxilio de todas as Nações. De accôrdo com
esta resolução, providencias foram tomadas afim de ser alcan-
çado um feliz êxito no sentido de ser praticamente realisada
tão justa homenagem ao immortal marinheiro.

Assim, está a Commissão autorisada a entender-se com os
centros cultos e civicos de todos os paizes, no sentido de ser
activada, com a máxima intensidade, a indispensável propa-
ganela.

ITÁLIA

As naves romanas — Começaram os trabalhos de dre-
nagem do histórico lago Nemi, na Itália, com o fim de desço-
brir as duas naves romanas que se acham no fundo.

Os galeões do lago Nemi são considerados de valor ines-
timavel, sendo os únicos que existem dos tempos romanos.
Nessas naves o Imperador Tiberio costumava realizar suas
orgias.

Para evitar as tragédias dos submarinos — Tragédia
como a do submarino "S 4" e outros desastres dessa natu-
reza podem ser evitados absolutamente, conforme declarou á"United Press" o professor Antônio Sciortino, inventor e
famoso esculptor, presidente da Academia Italiana de Artes,
que decobriu um dispositivo seguro para evitar os naufrágios
dos submarinos.

O professor affirmou que o seu invento garante a segu-
rança das tripulações dos submarinos de três maneiras, a saber:

Ia Facilita as communicações com outros navios e com
a terra, mesmo estando o submarino a uma profundidade de
50 metros.
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2a Permitte dar aos marinheiros aprisionados sufficiente

ai e viveres.

3a Auxilia o levantamento do navio.

O professor não entrou em particularidades da sua in-

venção, visto não ter obtido ainda patente em todos os paizes.

O invento, entretanto, está patenteado 
na Inglaterra e na Italia.
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NAUFRAGIO DO 
"PRINCIPESSA 

MAFALDA"

Relatorio da Commissão de inquérito

A commissão de inquérito, nomeada para apurar as

causas e as responsabilidades do lamentavel sinistro ma-

ritimo do 
"Principessa Mafalda", em aguas brasileiras, co-

meçou os seus trabalhos em 14 de Outubro de 1927 e acabou

em 31 de Janeiro do corrente anno. Os trabalhos se rea-

lizaram na presença das partes interessadas, e o relatorio

apresentando as conclusões, diz o seguinte:

"É 
de notar que, desde a viagem precedente á que fi-

nalizou com o desastre, tiveram a lamentar-se alguns ac-

cidentes na machina motora da esquerda, que foram con-

certados durante a sua estadia em Gênova, de volta dessa

viagem. Repetiram-se, porém, os mesmos accidentes du-

rante a viagem fatal, em pleno oceano, o que provocou a

parada do navio em marcha, durante vinte horas.

A causa directa do sinistro foi o desprendimento do

eixo da helice da esquerda, por se ter separado o seu appa-

relhamento, seguido pela ruptura do cotovello do parafuso

collocado no seu interior. Depois desta avaria, ficaram

abertos os tunneis locaes á invasão das aguas. Foram im-

mediatamente fechadas as portas estanques, mas não foram^

fechadas as portas de communicação entre os tunneis e os

locaes onde funcciona o motor do leme, e assim, em vinte

minutos, entraram 350 toneladas de agua. Ter-se-ia podido

providenciar, fechando a porta collocada no tecto do motor,

mas os seus fechos não funccionaram por defeito de ma-

nutenção das chaves. O chefe de machinas perdeu a co-

ragem, desmoralizando-se communicando a sua fraqueza ao

pessoal posto sob as suas ordens.
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As baleeiras estavam em optimas condições, assim como

os cintos salva-vidas estavam a seu posto nos camarotes,

faltou, porém, aos passageiros, a necessaria instrucção de

salvação para o uso dos cintos, como faltou também o.

indicação das lanchas que deviam occupar os passageiros.
O pessoal de bordo era de 287 homens, sendo apenas de 153

do serviço de convez e machinas. Os restantes eram co-

sinheiros, garçons e serviçaes inaptos para qualquer ma-

nobra, que se deixaram subjugar pelo pânico, que se com-

municou fatalmente aos passageiros, oppondo invencíveis

obstáculos ao salvamento".

A commissão elogia o pessoal dos navios salvadores
"Avelona" 

e 
"Formose". 

Elogia o commandante, que
ficou firme no seu posto, e a maioria dos officiaes que es-

tiveram á altura do cargo e da situação.

A commissão de inquérito declara não poder emittir a

sua opinião a respeito da responsabilidade em ordem ju-
ridica, para os prejuízos occasionados aos passageiros e á

carga, attribuida aos armadores e ás pessoas preprostas á

fiscalização das condições de navegabilidade do navio. O

facto dos defeitos de conservação dos orgãos de fechamento

dos compartimentos estanques na imminencia e gravidade
de perigo, apresenta-se natural, tendo sido verificado até

mesmo com technicos de longa experiencia, que não pódem

justificar o seu comportamento, embora percam, com isso

a vida, o logar e o trabalho.

* *

LINHA AMERICANA PARA OS PORTOS

DO NORTE DO BRASIL

O Departamento da Navegação dos Estados Unidos au-

torizou a inauguração de uma nova linha entre Nova York,

Philadelphia e os portos do Norte do Brasil, a ser feita pela

•Columbia Steamshp Company.

O novo serviço terá quatro navios de 5.000 toneladas,

denominados 
"Eastern 

Pilot", 
"Eastern 

Bell", 
"Eastern

King" e o 
"Eastern 

Maid". Esses navios farão escalas em

Jacksonville, Florida, Savannah, Geórgia e Brunswick.

Sabe-se que ha presentemente bastante commercio

entre os Estados Unidos e o Norte do Brasil, para autorizar

a nova linha.
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NOVA EMPREZA NACIONAL DE NAVEGAÇÃO

Começou a funccionar a Empreza . de Navegação

Carraeze & Cia. com sede nesta Capital.

O seu programma 
de transporte é vasto, por isso que,

num estaleiro da Inglaterra, já tem em construcção varias

unidades apropriadas para as costas do sul e norto do paiz.

Por agora, tem navegado em pequenas viagens entre

Rio e portos do sul, o 
"Orione 

de 1.500 toneladas, car-

gueiro que desenvolve 12 milhas de marcha.

Ainda este mez, estará em nossas aguas o Planeta ,

muito maior e melhor em tudo que o primeiro.

*

* *

VIAGEM ACCIDENTADA DO CARGUEIRO

"MATRERO"

Chegou ao porto de Recife 110 dia 26 de Janeiro o car-

gueiro Argentino 
"Matrero" 

adquirido em Hamburgo para

trafegar no littoral daquelle paiz.

O cargueiro fez a viagem acidentadissima; sahiu de

Hamburgo em Maio do anno passado, tendo escalado em

Las Palmas e Cabo de São Vicente; neste ultimo porto

passou seis mezes parado devido a avaria nas machinas^ e

por falta de credito, além de insubordinação da guarnição.

Ao entrar em Récife o 
"Matrero" 

completou 251 dias

que deixara a Allemanha.

É um pequeno navio que desloca 188 toneladas, é de

formato antigo e de chaminé a ré; tem 16 tripulantes, toda

a sua guarnição é nova, isto é, differente da que sahiu de

Hamburgo.

Foi seu primeiro Commandante o Capitão Suffert e

chegou a Recife com o Capitão F. Finger; todos os tripu-

lantes são caboverdeanos.

O 
"Matrero" 

tomou carvão fez alguns concertos nas

suas machinas, que estavam quebradas completamente,

tendo o cargueiro navegado á vela, pois não tinha machinas

para andar e veio tirando 2 milhas. De São Vicente ate o

Recife a viagem foi feita em 26 dias, tempo de veleiro.
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Naufragio do vapor Italiano 
"Cadore"

Conforme noticias publicadas pela United Press nau-

iragou junto ás ilhas Berlengas (1) nas costas de Portugal

em Fevereiro ultimo o vapor Italiano 
"Cadore", 

que de-

vido ao intenso nevoeiro foi de encontro aos rochedos de-

nominados Farelhões, que existem nas proximidades da-

quellas ilhas, sem que tivesse sido possivel salvar-se mais

do que os seus tripulantes em numero de 34. Somente um

tripulante desappareceu.

Um dos sobriventes relata a tragédia que tragou o seu

navio nos seguintes termos:

"Saimos 
no dia 8 do corrente de Rotterdam como des-

tino a Veneza. A viagem decorria esplendidamente, mas

nas alturas do cabo Finisterre, começou a levantar-se uma

nevoa densa, que apenas permittia avistar alguns navios que

passavam proximo do vapor Italiano. Na noite de 12 para
13 navegava o 

"Cadore" 
a meia força quando subitamente

se sentiu um choque a meio do navio. Eram meia-noite e

meia. Toda a tripulação, alarmada, correu para a coberta,

verificando-se immediatamente que o vapor soffrera um

rombo a estibordo, pelo qual entrava a agua em grande

quantidade, inundando a casa das machinas. O 
"Cadore"

começou a adernar, ordenando o commandante que todos

abandonassem o navio, o que se fez com grande difficuldade,

devido a grande inclinação que elle apresentava, passando
os tripulantes pára bordo de dois escaleres, que, por pre-
caução, se affastaram do local do sinistro. O comman-

dante permaneceu no seu posto até o ultimo momento e,

depois de verificar que ninguém mais ficára no barco nau-

fragado, e quando elle se encontrava quasi submerso, lan-

çou-se a agua não sem ter salvo ainda a mascotte de bordo,

um interessante bulldog. Quando os escaleres se pre-

paravam para dirigir-se á terra, deu-se pela falta de um

homem, o foguista Amici Ângelo. No intuito de procu-
rarmos o companheiro, approximamo-nos do navio, vagando

algum tempo em volta delle. chamando pelo desapparecido.

(1) Grupo de pequenas ilhas, em frente do promontorio de Pe-

niche, habitadas por pescadores. Tem um pharol que indica aos na-

vegantes os seus perigosos rochedos.
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Como não respondesse, resolvemos então fazer-nos ao largo.

Pouco tempo depois avistamos os pharóes dum vapor que

navegava ao longe. Como estivessemos munidos de onze

foo-uetões, o primeiro piloto queimou-os, um a um, signaes

que foram percebidos, 
visto que o barco ao qual se pedia

soccorro, fez rumo ás baleeiras. A uma milha de dis-

tancia porém, tendo verificado do que se tratava, nao se

preoccupou com os naufragos, aproando ao mar e desappa-

recendo Navegámos então em direcção a terra, tendo che-

gado ás nove da manhã a Peniche, onde fomos muito bem

recebidos e agazalhados por toda a população e pelo agente

do Lloyd".

Ê digno de elogio.o procedimento 
do telegraphista de

bordo, Delcastielo, que se conservou sempre no seu posto,

expedindo contínuos S. O. S.
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BALLÃO — 
(t. aviac.) — Globo aerostatíco, de papel

ou tafetá coberto de gomma, constituindo um apparelho que

se eleva nos ares livremente pela differença de densidades

entre o gaz que o enche, e a do ar ambiente; ou em outras

palavras: é um aeronave mais leve que o ar e que compõe-

se: do envolucro contendo o gaz e da barquinha onde acha-

se o aeronauta e o lastro. Ballon libre.

Free balloon. Der frai Ballon. Pallone libero.

 captivo: aerostato sugigado á terra por um

cabo preso ao solo e que serve para retel-o na altura de-

sejada, e também para arrastal-o ao logar conveniente para

fazer-se observações. Ballon captif. Captive balloon. Der

Fesselballon. Palone frenato.

de observação ou salchicha: é também um bal-

lão captivo, mas de fôrma alongada, e munido de cauda e ou-

tros appendices que permittem-lhe conservar-se aproado ao

vento, ao mesmo tempo que a inclinação de seu eixo longi-

tudinal em relação ao vento augmenta-lhe a força ascencio-

nal. Ballon d'observation ; saucisse.

Balloon kite.

 
(t. timon.) de signaes: globo de lona para

conjunctamente com cones e cubos ou cylindros do mesmo

material, e bandeiras, servir para organizar signaes que se

fazem á grandes distancias quer em terra seja seja no mar.

Ballon de signal; boule á signaux. Signal bali. Der

Signal Bali. Pallone per signali.

da hora :globo preto que faz-se subir ou descer depois

de estar içado em um mastro ou torre nos observatorios ou

outra estação apropriada para indicar a hora do logar.

Boule pour signaler 1'heure. Time bali. Der Zeit-

bali. Pallone por segnalare il tempo médio.

(t.naut.) defensa: esphera de cabo ou de cor-

tiça forrada com cabo, e que serve para proteger o costado

de toda e qualquer embarcação contra o choque de outro na-

vio ou caes de atracação. Ballon defense. Fender. Der

Ballonfornige. Pallone guardalato di sughero guernitodi

cavo.
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BALLISTA — 
(t. arm.) — Antiga machina de guerra,

inventada pelos Phenicios, com que se lançavam pedras
e outros projectis semelhantes de grandes dimensões contra

as fortificações inimigas. Era a artilharia do tempo. Ba-

liste. Ballista. Wurfmaschine. Balista.

(t. 
geolog.) nome de um genero de peixes que

habitam diversos paizes quentes, e notáveis pela vivacida-

de de suas cores e pela couraça que lhes cobre o corpo. Ba-

liste.

BALLISTICA — Sciencia que tem por objectivo o

estudo do movimento dos corpos projectados no espaço e

particularmente a theoria e pratica dos movimentos dos

projectis lançados no ar por meio de canhões ou bocas de

fogo. Balistique. Ballistics. Die Balistik. Balística.

interna: tem por objecto o estudo dos pheno-
menos que se produzem no interior das bocas de fogo du-

rante o tiro, isto é, o estudo da acção da polvora sobre o pro-

jectil e sobre o proprio canhão. Balistique interieur. In-

ternal ballistics. Die innerlich Ballistick. Balística in-

terna.

 externa: é a que trata do estudo do movimen-

to do projectil depois de sahir da alma do canhão, isto é, em

presença da resistencia do ar e sob a acção da gravidade.
Balistique extérieur. Externai ballistics. Die Aus-

serlich Ballistick. Balística externa.

BALLONETE — 
(t. aviaç.) — Pequeno ballão col-

locado no interior de um grande, destinado a fazer subir

e descer, e manter a pressão interior, afim de evitar a de-

formação do envolucro externo. Elle é cheio de ar á uma

certa pressão mantida por meio de um ventilador que se

acha na barquinha. Ballonet. Ballonet. Der Hilfsballon.

Palone interno.

BALRÕA — 
(t. app.) — Cabo grosso por meio do

qual se atraca um navio a outro ou á terra. É synonimo

de espia. (V. esta- palavra.) Aussiére Haussiére. Ha-

wser. Die Trosse. Alzana.
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BALSA  
(t. const. nav.) — Plataforma fluctuan-

te, de madeira, composta de taboas e antenas pregadas umas

ás outras ou unidas por meio de cabos, formando uma espe-

cie de jangada; serve para carregar e descarregar mercadori-

as, em falta de melhor embarcação, e até mesmo para salvar

gente em naufragio. Também assim se denomina uma

construcçao formada de dous ou mais tubos de zinco ou ou-

tro metal, completamente estanques e unidos por meio de

travéssas ou travessões, constituindo assim uma especie de

embarcação que muitos navios trazem içadas em turcos, e

que por suas dimensões podem 
conter muita gente em caso

de naufragio. Radeau de sauvetage.

Life-raft. Das Rettungsfloss. Zattera di salvamento.

BALSO  
(t. app.) — Seio, bolso ou volta sue resul-

ta do lais de guia, e que se dá em um cabo. Serve para sus-

tetar um homem que tiver de executar trabalho ligeiro ou

leve no costado externo de um navio ou ao longo de um mas-

tro. Chaise. Marine chair. Das Sitzbrett zum Labsal-

ben der Takelage. Balzo.

BALTICO — 
(t. geogr.) 

— Mar baltico: grandde gol-

pho da Europa Septentrional, que communica com o mar do

Nórte pelos estreitos de Ca Cattegat, do grande e do peque-

no Belt, e que banha as costas da Suécia, da Rússia, da

Prússia e da Dinamarca. Mer Baltique. Baltic sea. Die

Ostsee. Mar Baltico.

BALUARTE 
— 

(t. fort.) — Todo o terreno de um

bastião ou de uma cortina; fortificação ou fortaleza. Bas-

tion; boulevard; rcmpart. Bulwark. Das Bollwerk, die

Bastion Bastione.

BALUMA — 
(t. app.) — 

(V. Valuma.).

BANCADAS — 
(t. const. nav.) — de escaleres: ta-

boas estreitas cujos topos apoiam-se nos dormentes das em-

barcações miúdas,, collocadas no sentido transversal, apoia-

das no centro por um pontalête ou pequeno pé de carneiro

e nas quaes assentam-se os remadores. Banes de nage Ro-

wing thwarts. Die Rojban&. Banco da voga d um pa~

lischormo.
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de correr ou de corrediça: em alguns escaleres

e guigues proprios para regata, as bancadas são movediças

e sem pontalete portanto no centro; correm para vante ou

para ré de accordo com o movimento do remador, isto é, pa-

ra vante quando o remador appoia a pá do remo n'agoa e faz

o esforço preciso no punho do mesmo para movimentar a

embarcação, o que significa que elle move o corpo para a po-

pa; e para ravante, quando o remador retirando a pá do

remo de dentro d'agoa a faz seguir de novo para vante afim

de repetir a primeira operação. Banes glissiéres; banes á

coulisses.

Sliding thvvarts. Die Gleitendem Ruder banke; der

Wettruderboot. Sedili scorrevoti dei canotti da regata.

BANCO — 
(t. hydro.) — Baixo de areia, pedra ou &

& no mar ou em rio e que constitue perigo a navegação

quando não demarcado e assignalado convenientemente.

Pode vir até á flor d'agoa ou não.

Bane. Shoal. Die Bank. Banco.

 submerso: banco que não descobre nunca,

conservando-se portanto sempre abaixo da superficie das

agoas. Bane que ne decouvre jamais. Sunken bank.

Eine Felsenbank; die immer auter Wasserliegt. Ban-

co sempre coperto d'acqua.

de cascalho baixo formado de pedra miúda e

dura, detritos de ostras, areia grossa 
& &. Bane de gra-

vier. Gravei bank. Die Kiesbank. Banco di Ghiaia.

 de ostras: cardume de ostras accumuladas u-

mas sobre as outras a formarem um baixio fixo ficando en-

tretanto sob a superficie das agoas. Bane d'huitres.
' 

Oyster bed. Die Austernban/o• Banco d'ostriche.

de rochas: baixio constituído de rochedos que

se levantam do fundo do mar e prolongam-se até quasi ao

nivel do mar. Bane de rochers. Bane or ridge of rocks.

Die Felsenbank. Banco di roccie.

 de areia ou arêa: elevação do fundo do mar

até certa altura mostrando-se as vezes acima da superficie

do mar, mas constituído de arêa grossa ou fina. Bane de

sable. Sand bank. Die Sandbank- Banco di sabbia.
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I Pereira Carneiro & C. Limit.

(COMPANHIA 
COMMERCIO E NAVEGAÇÃO)

CAPITAL REALISADO 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 I.AHMEYEfc

O maior da America do Sul

ARMAZÉNS GERAES

Com capacidade para deposito de 300.000 saccos, com ou

sem emissão de « warrants »

AVENIDA RODRIGUES ALVES, 1G1

CAES DO PORTO

COMMERCIO DE SAL EM ALTA ESCALA

Proprietária das mais vastas e productoras salinas do Brasil

SAL DE MACA'0 E SEUS DERIVADOS

«USINA» e «COSINHEÍRO»

ÍEXTRA-REFINADO TYPO CADIZ)

USINAS DE REFINAÇÃO E PURIFICAÇÃO

DEPÓSITOS : no RIO e S. PAULO

! Fabrica S. Joaquim 
- 

Nictheroy

(E. DO RIO)

Saecarlas e outros tecidos do mais grosso ao mais tino.

1 TELEPH0NE 4.652 (Mesa de ligação para todas as seeções internas).

I Avenida Rio Branco-110e112 
|

RIO DE JANEIRO
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| 

WALTER & Co. 

I

| 

Rua S. Pedro, 71 !

Rio 
de Janeiro

| 

Comissões e Consignações. Agentes de Vapores 
j

I 

SEGUH0S TERRESTRES E IMITIMOS 

|

| 

71, Rua do Carmo, 12 

j

São 

Paulo j

| 

Sir III. 6. flrmsípong, litwlli & Co., Lld. 

|
Construcções Navaes, Artilharia,

Machinas hydraulicas, Locomoti-

vas, Machinas e ferramentas de |

todas as classes 9

IYARROW 

& C., LTD. — Destroyers e torpedeiras. Es- |
. pecialidade em navios de pequeno calado

ICOMMERCIAL 

UNION ASSURANCE CO., LTD. — ü
Seguros Terrestres e Marítimos

ij ÓLEOS LUBRIFICANTES DE ALTA CLASSE marca |
«GRIFFON»

i
LONDRES

Jacob 

Walter & Co. !

8, Lloyds Avenue F. C |
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Cia. Sui-Americana de Eiectricidade

Fundada gela : Allgcmcine Eleklricitals-GeselIschaU (AEG), Berlin

RIO O E JANEIRO

Cai» Postal 100 - Rua General Gamara. 130 — Toi.: Nona 6622 a 6623

Endereço Telegraphíco: fCMARSUO

recife;

/Vv. Marquei" de OÍirida, 85

PORTO ALEGRE

Rua Sete de Setembro 78BELLO HORIZONTE

Rua Rio de Janeiro, 445

SÃO PAULO

Rua Florenclo de Abreu, 89

Faeg



ARMAZÉM DE MASSAMES 
".ií,"

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

ROA f DE MARÇO 91 - RIO DE JANEIRO - 
TELEPHONE NORTE 7600

THE BRAZILIAN 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 D AREIA

,] Depositos: ILHA DOS FERREIROS E PONTA D AREIA

Rua Saccadura Cabral, N. 1 - 2.° andar — PRAÇA MAUA'

í Escriptorios / Norte 323.

Telephones:- P5posito V1.U 
m

j Idem i Nictheroy 1373.

f Officinas ' Villa 5464.

Endereço Postal CAIXA 774. Endereço telegraphieo 
"CAMBRIA"

I . 

' 
" 

I

• i

ARMAZEM J)E MASSAMES 
'tmT

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. LI S BO A

RDA I' 0E MARCO 91 - RIO DE JANEIRO - 
TELEPHONE NORTE 7600

!! •<'9  ________•<



^~~%\ | Telephone • Norte 787 (^ "^^

iTasa jeitão 
•8" \

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE '

Fazendas, Modas, Armarinho, Perfumarias e Roupas feitas

TAPETARIA E ALFAIATARIA

- MU Ut JAHtinU , P

2, LARGO DE SANTA RITA, 2
RUA MUNICIPAL

Csa 

de Santa Rita e Visconde de Inhaúma— RIO OE JANEIRO

Leitão, Irmãos &
[Fornecedores do Governo |
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I "RUPTURITA" 1
ALTO EXPLOSIVO BRASILEIRO

P "TYPO HYDRÁULICO"- único explosivo nacional claM.ficado como de PRI-
Í MHRA CLASSE ito é como similar Ja "Blasting-gelatine", da Gelignite e

E ^ Dvnamite NOBELa 75 *. de accordo com o seu modelar caderno de en-

ír/or pela E F. C. do Brasü. Adequado a trabalho, em minas molhada,
"TYPO VIVO"- O mais adequado aos desmontes communs

I Pa.en.es numero, 9.970 . 11.638 dc ÁLVARO ALBERTO Official de Marinha. 
|

Professor de Explosivos da ESCOLA NAVAL
"A L-EXAIMORIIMITA»

PATENTE 14.166

I Explosivo regulamentar na Marinha de Guerra Brasileira, para o carregamento
de minas submarinas e bombas de aviação

,,INTA TÓXICA POLYVALENTE
_¦_ ___ _. ^ _M_ __r__- •

para pinturas submarinas

Regulamentar na Marinha de Guerra Brasileira
PATENTE 14.743

Fabricantes: È\ Venancio Si. C>a

Fabrica : MERITY—E. DO RIO
Esc. iptorios : RUA 1? OE MARÇO 73-8!

I TELEPHONE N. 3650 —: CAIXA POSTAL 232! |
RIO ÜE JANEIRO
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Transportes effectuados

Passageiros Cargas

lOQl 77.487 3C3.067 toneladas

1 »fl« 106.Q04, 851 .093 » »

1003 IOCJ.733 880.041 » »

loo.aoa l. 135008 » »

l»»£i 198.831 1.137.84o » »

Escripiorio Central: Passagens:

Rua do Rosário 2 a 22 Avenida Rio Rraoco I

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* do llrasil |j



ARCOLETTE

novo receptor de 3 valvulas

TEÍLEPI

Para recepção local

Jtím combinação eoiti alto faUante

A-ReOPJíON

proporciona 
os melhores resultados em pureza

e volume de voz e é com tudo, de

custo mais razoavel.

Visitem nossa exposição

COMPANHIA BRASILEIRA DE ELECTRICIDADE

Siemens 
- Sc/iuokert S. JR.

Rua Io de Março, 88 
- íelephone Norte 7

— IRio d.e J"a,neiro —



MOLHADOS E CEREAES

teixeira, Borges & C.

GOMMISSARIOS DE CAFÉ E MAIS GENEROS DO PAIZ

Caixa do Correio 294

Endereço Telegraphico: 
"Ariexiet"

Telephones Norte 132 e 3904

110. Rua do Rosário, 112

'K-4 • 

RIO DE JANEIRO



i Companhia Mechnica e Importadora I
DE S. PAULO

CAPITAL, 30.000:000$000

RIO DE JANEIRO lf 8. PABLÜ
]\ Matriz

63, Av. Rio Branco, 63 S
i. andar Rua Boavlsta, 123

RIO DE JANEIRO jj

Telephone-5374-Norte End.Telegr. Mechanica

End. Telegraphleo jj
Javasco, Rio Caixa do Correio-51

Caixa do Correio-1534 \\ S. Paulo
cJb

Códigos : 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; óleos,

jjjj cimenlos, asphallos, tubos para abastecimento dágua, ma- p
fi tcrial eleclrico, navios de guerra, rebocadores, etc.

FABRICANTES DE MACHINAS de café e para a lavoura, [III

] material cerâmico e sanitário. Fabrica de Pontas de Paris. |
:'¦: Pregos, parafusos erebites. Fundição de ferro e bronze, etc, •"•

Constructores do Arsenal e Dique da Ilha das Cobras
:a
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IMPERMEÁVEIS /

1 "ADMIR 

ALTY"

Para toldos e encerados são as melhores

Cabos de arame, de manilha e Cairo; tintas preparadas a oleo e enve-

nenadas; correntes patentes e communs, ancoras, ancorotes c

massames em geral.

i

i

í

í

I

l

I

i ROCHA COUTO & COMP. 

|

RUA 1o DE MARÇO N. 133

Eu d. Telegr.: .CHACO. -CAIXA 1683

RIO DE JANEIRO
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AO REI DOS MARES 
j

^ Artigos sanitarios e canalisa- 
j

ções submarinas

j

JlJSL,

j mWr 
MEDEIROS SARTORE & C.

jj Successores 

da MEDEIROS & BORGES

1162, Rua Theophilo Ottoni, 162 

j

Teleplionc !\'orte lOfMS |

I 

mo #> v j i v/ iif# 
|
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I f. de SidUBirs & Cia., Ua.
Engeiilieiros-Empreiteiros

l
Construcções metallicos
Obras publicas
Ob ras hydraulicas

IIMPORTADORES DEIMPORTADORES DU.

Material rodante para Estrada de FerroMaterial rodante para Estrada de Ferro
Postes de" aço e tubos de aço e ferro galvanisado

Machinas e ferramentas — Material electrico
Bombas hydraulicas — Machinas frigoríficas — Beto-

neiras e material para cimento armado
Balanças para Estradas de Ferro e outros misteres

á

i
Estudos completos e projectos j

i
ESCRIPTORIOS :

r . _. mm i in __•__'_ ______., ni IXi Rua General .amura, 06
Tel. Xorte 5177-2830

RIO DE JANEIRO

Rua Boa Vista, .2-S° and. i
Tel. Central 5660 j

S. PAULO -

Agencia em PORTO ALEGRE .

Endereço Telcgraphico: CACIQUE j
i

±0-^__rO-^Ê-rO*_-rOmm_-rO-mm-»-0-_m__>Om-m-rO __¦»(> «¦>()-»() _¦»(>-_-»() _l
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I Pereira Garneiro & C. Limit.
(COMPANHIA COMMERCIO E NAVEGAÇÃO)

CAPITAL REALISADO 15.000:000$000

End. Telegr. UNIDOS - Caixa Postal n. 482 - Serviço de navegação

para os Portos do Brasil

_3?

?

_

FROTA ACTUAL 20 VAPORES

Numeroso flotilha pari. serviços de descargas c transportes
DIQUE LAHMEYER ,|

O' maior da America do Sul
ARMAZÉNS GERAES I

Com capacidade para deposito de 3U0.000 saccos, com ou
Sem emissão de cwárrants »
AVENIDA RODRIGUES ALVES, 161

CÃES DO PORTO

COMMERCIO DE SAL EM ALTA ESCALA

Pronrietaria das mais vastas e produetoras salinas do Brasil

SAL DE MACA'0 E SEUS DERIVADOS
«USINA» e «COSINHE1RO»

(EXTRA-REFINADO TYPO CADIZ)

USINAS DE REFINAÇÃO E PURIFICAÇÃO
DEPÓSITOS : no RIO e S. PAULO

Fabrica S. Joaquim ¦ Nictheroy
(E. DO RIO)

Sacearlas e outros tecidos do mais grosso ao mais fino.

TELEPHONE 4.652 (Mesa de ligação para toda ções Internas).

_

! Avenida Rio Branco-110e112 |
RIO DE JANEIRO

iuiimiiimium iiioiiüiiiiiii-iiNiiiiiiii"' iiHHiiimiiiici Union iiioiimi niiiiiiiiiiiiaiiiiiiimiomiiiiim.



' 

WALTER & Co.

í

f

í Rua S. Pedro, 71

Rio de Janeiro

í Comissões e Consignações. Bgenles de Vapores

í 

' 

8EBURDS TERRESTRES E FíIARITlíflDS

| 

71, Rua do Carmo, 12

São Paulo

I

í

í

í

l

Sir ül. G. Annsfrong, Ulhitwortli & Co.f Ltd.

Construcções Navaes, Artilharia,

Machinas hydraulicas, Locomoti-

vas, 
Machinas e ferramentas de

todas as classes

YARROW & C., LTD. — Destroyers e torpedeiras. Es-

pecialidade em navios de pequeno calado

COMMERCIAL UNION ASSURANCE CO., LTD. —

Seguros Terrestres e Marítimos

OLEOS LUBRIFICANTES DE ALTA CLASSE marca

«GRIFFON»

LON D REIS

Jacob Walter & Co.

8, LIoycTs Avenue F. C 3



AEô

Cia. Suí-Americana de Elecfricidade

fundada eela: Allgemeine Elektricilàts-Gesellschafl (AEG}, Be/lin

RIO DE J A M E í R O

Cai.3 Poslai 100 - Rua General Camara. 130 - Tei^ Norte 6622 * 6623

Endereço T«leflraPhlco : EGMARSUO

SÀO PAULO

Rua Florenclo de Abreu, 89

BELLO H0RI20HTE

Rua Kio de Janeiro, 445

RECIFE

Av. Marquez de Olinda, 85

PORTO ALEGRE

Hun Selo de Setembro 78



:: —••

ARMAZÉM DE MASSAMES Eà£,,B

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 ::

Antônio R. Lisboa
ROA r DE MARÇO 91 - RIO DE JANEIRO - TELEPHONE SORTE 7600

IKz

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 D'AREIA

jjj Depósitos: ILHA DOS FERREIROS E PONTA DA.REIA

« Rua Saccadura Cabral, N. 1 - 2." andar — PRAÇA MAUA'

Í 

Escriptorios / Norte 32
Deposito ) Villa 376.
Escriptorios .' Norte 323.
Deposito \

í Idem a' 
Officinas ' Villa 64.

Telephones:: _.em Nictheroy 1373.
Officinas ' Villa 5464.

Endereço Postal CAIXA 774. Endereço telegraphico "CAMBRIA'



| 
Telephone - Norte 7fe7~|

frasa 
| 

eitão 

-8* 

t

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
DE

Fazendas, Modas, Armarinho, Perfumarias e Roupas feitas

TAPETARIA e alfaiataria

JANEIRO

-J

3

2, LARGO DE SANTA RITA, 2

rua municipal

Csa 

iIb Santa Rita e Visconde d6 Inhaúma RIO DE

/>eitão, Irmão» & 4\

 
^Fornecedores 

do Governo 

.mmmmmmmm iiiiiin3iiiiiliiiinnii.".m'.lH"i"l"n||".|ll!'.|l|.|"|i|l"illl"H'nl|l"i|"a"i|l|i|""""'"l""!lnl"ll"""ltg

I 
"RUPTURITA" 

I

ALTO EXPLOSIVO BRASILEIRO I

"TYPO HYDRAULICO": único explosivo naciondjlM.ific.do «M» 
|

MFIRA ri ASSE isto é, como similar da Blashng-gel.tine , oa ue. g g

f n mifp NOBEL a 75 %. de accordo com o seu modelar caderno de en- 
|

cargo" pela E. F. C. do Brasil. Adequado a trabalhos em m.nas molhada,

g :<TYPO VIVO"- o mais adequado aos desmontes communs =

d . . 9 970 e 11 638 de ALVARO ALBERTO, Official de Marinha,

Pa,en,es 
numer°' 

pr<2i de Explosivos da ESCOLA NAVAL

«'AL.EXAINI DRIIMÍTA»

PATENTE 14.166

1 Explosivo regulamentar na Marinha de Guerra Brasileira, par. o carregamento

Je minas submarinas e bombas de aviaçao

tinta tóxica polyvalente

para pinturas submarinas

S Regulamentar na Marinha de Guerra Brasileira

PATENTE 14.743

Fabricantes: 
í\ Vei.ancio & Cia

Fabrica MERITY E. DO RIO

KscriptorioB: RUA 1? MARÇO r3-9?

, £ « «en CAIXA POSTAL 2321 .
TELEPHONE: N. 3650 =

KIO DE JANEIRO :

V—



: ¦ • . ¦' ' • ¦

COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO LLOYD BRASILEIRO

A maior Companhia
de Navegação da America

____s do Sul :===

80 navios com 306.000 toneladas

Linhas regulares com sahidas bi-mensaes :¦:
para a Europa e Estados Unidos.

Serviço rápido para Iodos os portos do Brasil

Transportes effectuados

Passageiros Cargas

ÍOOI W.SÍ&T 363.867 toneladas
ÍOQB ÍOO. «O -_. 851 .003 » »
loa3 105.733 886,641 » »
1984 1*30.008 1.135.008 » »
ÍOOCÍ 1Q8.831 1 137.84. » »

Escriptorio Central: Passagens:

Rua do Rosário 2 a 22 Avenida Rio Branco I



ARCOLETTE

novo receptor de 3 valvulas

TEELEfFUMKEPt

Para 
recepção local 

Km combinação 
com alto faUantc

: 
-: -: íYReOPj-tON :

proporciona 
os mslhoros rGSuItados 6m purszs

e volume de voz e é com tudo, de

custo mais razoavel.

Visitem nossa exposição

COMPANHIA BRASILEIRA DE ELECTRiGIDAOE

Siemens 
- Sc/uckert S. Jr).

Rua 1° de Março, 88 
- Telephone Norte 7993

— Eio cie J*aneiro —



MOLHADOS E CEREAES

Celeiro, 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



i 

" 

. 1

I 

Companhia Mechanica e Importadora 

j

DE S. PAULO 1

C .4 1* I T .4 Ij Í0.000:000$000

RIO DE JANEIRO T S- ™

s,; Matriz
63, Av. Rio Branco, 63 h

1". Hndar í> Rua BoavUta, 123

RIO DE JANEIRO

Telephone-5374-Norte End.Telegr. Mechanica

End. Telegraphico

Javasco, Rio Caixa do Correio-51

Caixa do Correio-1534 jj S. Paulo

Códigos : A. B. C. 5? edição, Lieber's, Bentley's, Ribeiro, I

Borges e Marconi.

| 
Importadores de material para 

estradas de ferro, 
loco- i

li 
motivas, trilhos, carvão, ferro 

e aço em grosso, 
oleos, ||j

cimentos, asphaltos, tubos para abastecimento dagua, ma- 

|

I; terial electrico, navios de guerra, 
rebocadores, < l< •

FABRICANTES DE MACHINAS de café e para 
a lavoura, 1

liii material cerâmico e sanitario. babrica de Pontas de Paris. 
|j||

: Pregos, parafusos 
e rebites. Fundição de ferro 

e bronze, etc,

Constructores do Arsenal e Dique tia Ilha das Cobras
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Lonas

i

IMPERMEAVElà

"ADMIR 

ALTY"

Para toldos e encerados são as melhores

Cabos de arame, de manilha e Cairo; tintas preparadas a oleo e enve-

nenadas; correntes patentes e communs, ancoras, aneorotes c

massames em geral.

j ROCHA COUTO & COMP.

RUA 
1o DE MARÇO N. 133 „

-wr» j rw-K _«  . r>TT * ^/"A H I t V I 41

m

\

I
End. Telegr.: .CHACO. — CAIXA 1683

RIÔ »E jnNEiRO ^

! AO REI DOS MARES l

j 

 

f

Artigos sanitarios e ccinqlisa- 
'

ções submarinas

JL'vvsv' M< ii
I

kWÍM- 

iy,tül:,KUÒ MKIUKt à l.

Snccessores 

de MEDEIROS & BORGES I

i 
162, Rua Theophilo Ottoni, 162 

\

Tclephonc \orlc HMMí |

mo 

i>v Ji Y/ii/ío |

hi



Engenlieiros-Empreiteiros

l

Construccões metallicas

Obras publicas

Obras hydraulicas
 

I

\

IMPORTADORES DE

Material rodante para Estrada de Ferro =

Postes de aço e tubos de aço e ferro galvamsado

Machinas e ferramentas 
— Material electrico

Bombas hydraulicas — Machinas frigoríficas — Beto- 

|
neiras e material para cimento armado

Balanças para Estradas de Ferro e outros misteres

¦ 
i

Estudos completos e 
projectos 

j

—' 
¦ 

í

ESCRIPTORIOS :

i, 56 Rua Boa Uista, 52 
- 

B° and. 
|

Tel. Central 5660'

HE

Tel. Norte 5177-2830

RIO DE JANEIRO
S. PAULO

Agencia em PORTO ALEGRE

Endereço Telcgraphico: CACIQUE I



fjyr  
:—

|U ' 
-

w Constructores Navaes

|jj|| 

 
i

1 nisiimp!

u

I

I

86

1

1

I

•)"0-(:

Estaleiros na Ponta da Areia

:) o-(: ¦

Rua Miguel Lemos, 33 4 71

NICTHEROY — Estado do Rio

:)*0"( :

ESCRIPTORIO:

RUA GENERAL CAMARA, 58 
j 

ENDEREÇO TELEGRAPHICO

Tel. Norte 1261 Praxoto - Rio
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I Pereira Carneiro 8: C. Limit. 
j

(COMPANHIA 
COMMERCIO E NAVEGAÇÃO)

CAPITAL REALISADO 15.000:000$000:

5

End. Telegr. UNIDOS-Caixa Postal n. 482 - Serviço de navegação

para os Portos do Brasil i

?

FKOTA ACTUAL 20 VAPORES

Numerosa flotilha para serviços de descargas e transportes

DIQUE LAIIMEYER

O maior da America do Sul

ARMAZÉNS GERAES

Com capacidade para deposito de 300.000 saecos, com ou

sem emissão de « warrants »

AVENIDA RODRIGUES ALVES, 101

CAES 1)0 PORTO

COMMERCIO DE SAL EM ALTA ESCALA

Proprietária das mais vastas e productoras 
salinas do Brasil

SAL DE MAGA'0 E SEUS DERIVADOS

«USINA» e «COSINHE1RO»

(EXTRA-REFINADO 
TYPO CADIZ) 

_

USINAS DE REFINAÇÃO E PURIFICAÇÃO

DEÇOSITOS : rto RIO c S. PAULO

Fabrica S. Joaquim 
¦ 

Mictheroy 
|

(E. 
D O R I O)

Saecarlas e outros tecidos do mais grosso ao mais fino.

TELEPH0NE 4.652 (Mesa de ligação para todas as secçòes internas). |

Avenida Rio Branco-110e112 
|

RIO DE JANEIRO

iuuHniiLuitiiiiiiuiiiiiniiimiiiiiiniiinmiiioHii



| 

WALTER & Co. |

í Rua S. Pedro, 71 !

Rio de Janeiro

i 
CommissõES e Consignações. Agentes de Vapores (

SEGUROS TERRESTRES E MARÍTIMOS

í 
71, Rua do Carmo, 12 j

| 
São Paulo -

Construcções Navaes, Artilharia,

Machinas hydraulicas, Locomoti-

vas, Machinas e ferramentas de |

i 8ir m. Q. Armsírong, mhiíii/oríh & Co., Ltd.

I 

¦¦I

todas as classes §

\

f

\

\

í

I
YARROW & C., LTD. — Destroyers e torpedeiras. Es- -

pecialidade em navios de pequeno calado

COMMERCIAL UNION ASSURANCE CO., LTD. —

Seguros Terrestres e Marítimos

OLEOS LUBRIFICANTES DE ALTA CLASSE marca

«GRIFFON»

í

LONDRES !

Jacob Walter & Co. I

8, LIoyds Avenue F. C 3



SÀO PAULO

ftua Florenclo do Abreu, S9

BELLO HORIZONTE

Pua Bio do Janeiro, 445

RECIFE

j(Vv. Marquearcle Olinda, 85

PORTO ALEGRE

Rua Seto de Setembro 78

Cia, Sul-Americana de Eieciricidads

fundada, cela: Allgcmcino Elektrlcitâts-Gesellsc|ia!» (AEG), Barl.n

RIO DE JANEIRO

Cai»a PoslaMOÕ - Rua General Gamara. 130 - T.I.: Hort. 6622 o 6623

Endereço Telegraphlco: EGMARSUO

Paegi



ARMAZÉM DE MASSA MES 
E;d„ur

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 ::

Àntonio R. Lisboa

RDA r DE MARÇO 91 
- 

RIO DE JANEIRO 
- TELEPHONE NORTE 7600

THE BRAZILIAN 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 D'AREIA

ij! 
Depositos: ILHA DOS FERREIROS E PONTA D'AREIA

•< Rua Saccadura Cabral, N. 1 - 2.° andar — PRAÇA MAUA'

! Escriptorios / Norte 323.

i Deposito ' Villa 376.
Telephones:; 

r

I 
Idem i Nictheroy 1373.

f Officinas ' Villa 5464.

Endereço Postal CAIXA 774. Endereço telegraphico 
"CAMBRIA"

? ——- 
" 

•<

AllMAZEM I)E MASS AMES 
E;i2"

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 ::

Antonio R. Lisboa

mi r IE unci 9i 
- 

tio de Jiag 
- 

teleem ioite ?to«

'•  •<



| 
Telephone - Norte 767 

;'Çasa 

| 

eitão 

j

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE

Fazendas, Modas, Armarinho, Perfumarias e Roupas feitas

TAPEÇARIA E AEEA1ATA1UA

2, LARGO DE SANTA RITA, 2

RUA MUNICIPAL

Csa 

de Santa Rita e Visconde de Inhaúma 
— 

RIO DE JANEIRO

Leilão. Irmãos & C.

| 
Fornecedores do Governo |

-aiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiQiiiiiiiiiiioiiiiiniiiiaiiiiiiiiiiiiniiiiiimiiiniimiiiiiiiniiiuiiiimaiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiit^

a
RUPTURIT A

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 accordo com o sen modelar caderno de en-

cargos, pela E. F. C. do Brasil. Adequado a trabalhos em minas molhadas
"TYPO 

VIVO": 0 mais adequado aos desmontes communs

Patentes números 9.970 e 11.638 de ALVARO ALBERTO, Official dc Marinha,

Professor de Elxplosivos da ESCOLA NAVAL

"A 
L. E: X A N D R I ÍV I T A"

PATENTE 14.166

§ ' Explosivo regulamentar na Marinha de Guerra Brasileira, para o carregamento 3

de minas submarinas e bombas de aviação

TINTA TÓXICA PÒLY V ALBN TJfcC

para pinturas submarinas

| Regulamentar na Marinha de Guerra Brasileira |
PATENTE 14.743

ITíiliriciiiites : F. Venancio «St C'a

Fabrica: MERITY—E. DO RIO

Escriptorios : KUA 1? iMAKÇO r3-S3? |

1 TELEPHONE: N. 3650 :: CAIXA POSTAL 2321 
j

KIO DK JAMÍIRO'iiHiiuiiiiiauiiiiiiiiiiniiuMiiiiiiDiiiiiiiuiiiEJiiiiimiiiiniiimiiiiiiciiiiiniiiiiiuiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiniiiaiiiiuiimiQiiiiiiüiiiiaiuiiiiiiiiiD'



COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO LLOYD BRASILEIRO I

a

A maior Companhia
de Navegação da America

_____; do Sul _ks_=

80 navios com 306.000 toneladas

Linhas regulares com sahidas bi-mensaes :•:
para a Europa e Estados Unidos. §

M(M*i í^o rápido para todo* os poi-ío- du lli-a.il ™

I Transportes effectuados

Passageiros Cargas

:•:

lO*3l 7.7,487 303.a«7 toneladas
íoau 106.SO. ecsi .aos » »
10«íí IOK.783 88U.C41 i »
ll>vj-_. ia«.«<5y I.13K.068 » d
11>?J_; 1í3»..í.:í1 1.137.-4K » »

Escriptorio Central:

Rua do Rosário 2a22 Avenida Rio Branco! S



TELEFUNKEN

todos os apparelhos necessários para

TELEGRAPHIA E TELEPHONIA

SEM FIO de accordo com a ultima palavra da

technica moderna. Estações transmissoras e recepto-

ras completas de todos os alcances para serviços

de informação e segurança do trafego terrestre,

maritimo e aéreo.

installações para tele-

phonia e múltipla so-

bre linhas conductoras de alta e baixa tensão por

me.o de alta frequcncia.

Transmissores de radio dif fusão em qualquer

potência.

Valvulás de transmissão, recepção, amplificação

e rectificação.

Receptores e valvulas para amadores.

Representantes para o BRASIL :

Companhia Brasileira de Electricidade

SIEID 
- - 

SCHUGKERT S. 1.

— RIO DE JANEIRO —

1° de Março 88 
— 

Caixa Posíai 630

Telph. N. 7993



MOLHADOS E CEREAES

Celeiro, 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



¦?.-¦• ~i
¦••?;

j Companhia Mechanioa e Importadora i
DE S. PAULO

( A I» 1 T A I, «0.4>00:000$000

RIO DE JANEIRO IP 8. PADLQ
63, Av. Rio Branco, 63

P. Andar Rua Boavltta, 123
RIO DE JANEIRO

Telephone-5374-Norte ti End.Telegr. Mechanica

Enrt. Telegraphlco
Javasco, Rio Caixa do Correio-51

Caixa do Correio-1534 \\ S. Paulo
15 elb

Códigos : A. B. C 5* edição, Lieber's, BenlleyX Ribeirot
Borges c Marconi.

III

Importadores dc material para estradas de ferro, loco- f|
motivas, trilhos, carvão, ferro e aço em grosso, óleos, I
cimentos, asphaltos, tubos para abastecimento d'agua, ma- |
tcrial eleclrico, navios de guerra, rebocadores, etc.

FABRICANTES DE MACHINAS de café e para a lavoura, [III
material cerâmico e sanitário. Fabrica de Pontas de Paris. I
Pregos, parafusos e rebiies. Fundição de ferro e bronze, etc, •":

Construcíores do Arsenal e Dique da Ilha das Cobras



to-mm-cx

¦
IMPERMEÁVEIS

¦o

!

\

\

\ 
"ADMIRALTY" 

|Para toldos e encerados são as melhoresPara toldos e encerados são as melhores

Cabos de arame, de manilha e Cairo; tintas preparadas a óleo e enve-
nenadas; correntes patentes e communs, âncoras, ancorotes o

massames em geral.

\ ROCHA COUTO & COMP.
RUA 1o DE MARÇO N. 133

Bnd.Xclegr!: «CHACO» -CAIXA 1683
RIO OE JBNEIRO

's^-^^O-MM-O-OW-O-W^O-flH^O-a^-O-ai^O-^H^O-a^O-aHM-O-MIM-O-^BB-O-W

i AO REI dos MARES j
j— .—_—j
(V*''^9R Artigos sanitários e eanálisa-

J\J*mr__, ções submarinas

I 11111 MEDEIROS SARTORE & C. *
j llÉellsi Successores de MEDEIROS & BORGES

j 162, Rua Theophilo Ottoni, 162 j
Telephone Norte IOÍMÍ \

MtBO »B .3 WÊ.BfíO l
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Engenheiros-Einpreiteiros

|
Co?istrucções metallicas
Obras publicas
Obras hydraulicas i

(IMPORTADORES 
DE

I
Material rodante para Estrada de Ferro

| Postes de aço e tubos de aço e ferro galvanisado
Machinas e ferramentas — Material electrico

Bombas hydraulicas — Machinas frigoríficas — Beto-

Ineiras 
e material para cimento armado

Balanças para Estradas de Ferro e outros misteres

\
I Estudos completos e projectos

j Rua General Câmara, 5G
t_í XI...1. C177 iomTel. Norte 5177-2830

RIO DE JANEIRO
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I
¦—¦ j

ESCRIPTORIOS :
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\

\

Tel. Central 5660
S. PAULO

Agencia em PORTO ALEGRE

Endereço Telegraphico: CACIQUE
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Extractos do Regulamento da Bibliotheca,

Archivo da Marinha e Revista Maritima

approvado pelo 
Decreto n. 17.578, de 2 de

Dezembro de 1926.

capitulo x

DA REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA

Art. 38 — A Revista Maritima 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 Maritima de todos os assumptos

relativos á marinha em seus differentes ramos.

Art. 41 — Os artigos destinados á publicação pela Rerista

fe Itima só serão entregues á impressão depois de vistos e appro-

vados Ao1o redactor-chefe.

Art. 4/ — 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

annó, 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, nó primeiro nume™

do anno seguinte, inscreverá o nome do autor e o titulo do trabalho

premiado.



REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA

X

DESTINADA AOS INTERESSES DA MARINHA NACIONAL DE GUERRA E MERCANTE

ASSIGNATURA ANNUAL

Brasil Estrang.

Para sub-o?nc"iáês*.":.*".**::|Exerc^o 
e Annada  

j ^qOO 12$000
Para officiaes da Marinha Mermante e empregados civÍ9

do Ministério da Marinha  9$000
Associações das Marinhas e Repartições.,  9$000 14$000
Associações estranhas á Marinha 10$000 14$000
Civis estranhos á Marinha .. 10$000 14$000

Numero do mez  1$000
Numero atrazado .  2$000

PAGAMENTO ADIANTADO
i

As assignaturas desta Revista podem começar em qualquer época, mas ter-
minam sempre em Junho e Dezembro.

Toda a correspondência relativa á mesma Revista deve ser remettida para
a rua D. Manoel n. 15.

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 marítima, constitue 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 semestre

Pagina inteira  180$000 100S000
Meia patina  100$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.


