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BIBLIOTECA DA MARINHA

Relação das Revistas estrangeiras recebidas regularmente pela
Biblioteca da Marinha

ALEMANHA — "Nachrichten für Lufefahrer".
ARGENTINA — "Economia Argentina". Revista Militar".

"Boletim dei Centro Naval Argentino".

CHILE — "Revista de Marina. "Memorial dei Ejercito de
Chile".

CUBA — "Neptuno". "Boletim dei Ejercito".
ESTADOS UNIDOS — "U. S- Naval Institute Procee-

dings". "Scientific American". "Internacional Telephone Revi-
ew". "Coast Artillery Journal". 

"Aviation".

FRANÇA — "UAeronautique". "La Revue Marine". "La

Nature". "La 
pêche Maritime". "Memorial de rArtillerie Fran-

çaise".
EQUADOR — "El Ejercito Nacional". "Revista Munici-

pai".
HESPANHA — "Ibérica". "Espafia Marítima". "Revista

General de Marina". "Técnica".

INGLATERRA — "The Journal of the Royal Aeronautical
Society". "The 

Journal of the Royal Artillery". "The Naval and
Militar Record". "The Nautical Magazine".

ITÁLIA — "LUniverso". "Revista Marítima". "L'Ala

dTtalia". "LTtalia Marinara".

MÉXICO'— "Ri Aérea". "Revista dcl Ejercito y de Ia
Marina".

PERU' — "Revista de Marina".
PORTUGAL- - "Boletim da Agencia G. das Colônias".

UGUAI — "Ri Víarifima". "Revista Militar y
Naval".

Nota — Além das Revistas acima, outras .são recebidas irre-
gularmente.
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0 mm IDIBIOm PETRÓLEO
Os aspectos internacionais da industria petrolífera em nada se

assemelham aos das outras industrias. Potências de primeira ordem
procuram assegurar o controle de um produto de primeira necessidade

• na conduta da guerra. Os Estados Unidos têm, na opinião do tenente
Skillman que estudou esse problema no Procecdings, explorado os
seus recursos com a máxima imprevidencia. Asseguraram, não há du-
vida, as próprias necessidades; ao mesmo tempo, porém, abasteceram
as outras nações deixando a interesses extranhos extrema predomi-
nancia sobre os seus campos de petróleo. Há vinte anos, essa industria
estava na infância; constitue atualmente fator essencial da situação
comercial e política.

No decorrer dos precedentes anos, vários escritores de notoriedade
sublinharam a importância do petróleo e os esforços tentados por
diferentes nações afim de chegar a um acordo a este respeito, na Eu-
ropa e na Ásia. Até há pouco, a participação americana na industria
petrolífera internacional era puramente comercial. Por notável
coincidência, a maior parte dos recursos petrolíferos estão em ter-
ritorios mais ou menos sujeitos á vigilância estrangeira. Atualmente,
i>s principais interesses petrolíferos do mundo estão entre mãos dos
Estados Unidos, da Grã Bretanha, da França e do Japão. O declínio
da Alemanha após a guerra pô-la mais ou menos de lado, embora
08 seus interesses nos campos petrolíferos russos fossem consideráveis
antes de 1914; a parte da Itália é mínima.

Nos Estados Unidos o problema da super-produção e do empo-
brecimento dos territórios petrolíferos solevaram longos comentários.
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Nenhuma obra construtiva, porém, foi empreendida; cada carestia pe-
trólifera era logo seguida da descoberta de ricas jazidas adjacentes.
Bem difícil se torna formar juízo, inda aproximado, da riqueza dos
Estados Unidos em petróleo. A Standard Oil Company desempenhou
preponderante papel no desenvolvimento da industria petrolífera.
Além disso, tem grandes interesses petrolíferos no México', na Rússia
na Mesopotamia, na America Central e do Sul.

Não obstante isso, nestes últimos tempos, a Standard Oil Com-
pany não tem sido apoiada diplomaticamente como sucede com as
suas concorrentes: a Royal Dutch-Shell, a Mexican-Eagle, a Anglo-
Persian Oil e a Britsish Controlled Oilfields. O governo dos Estados
Unidos permaneceu em atitude sobremodo passiva, embora a lei de
1920 lhe concedesse poderes para recusar concessões á nações estran-
geiras, que não outorgaram direitos de reciprocidade aos subditos ame-
ricanos. Que nos conste, essa lei não funcionou. As importações de
petróleo, provenientes do México, foram mais do que contrabalançadas
pelas exportações destinadas, em a sua grande maioria, á Europa.

Contrariamente á política dos Estados Unidos, a da Grã-Bretanha
tomou, diz o autor americano, caráter agressivo e conquistador, desde*
que compreendeu que o poder de sua frota e a manutenção da hége-
monia marítima inglesa dependiam do emprego do petróleo nos seus
navios de guerra.

Além dos Estados Unidos, a actividade da Royal Dutch-Shell li-
mitou-se quasi que inteiramente ao México, ao sul da Pérsia, á Meso-
potamia e á Rússia. Antes da guerra, os interesses britânicos e ame-
ricanos travaram a primeira batalha renhida no México. Os con-
flitos e desordens que devastaram aquele pais provieram, na sua
maioria, da acirrada luta efecttiada entre as duas partes- As compa-
nhias britânicas nunca consentiram no que elas consideravam uma
política de confiscação da parte do governo mexicano; adotaram uma
política de filiais e, por isso, foram tentadas a conseguir tratamento
mas favorável.

A mais de um século, a Grã-Bretanha exercia protectorado no li-
tnral do golfo Pérsico. Tal política trouxe o desenvolvimento dos
campos petrolíferos daquele! territórios. () governo britânico coadjtt-
vou a Anglo-Persiatl Company e comprou, por dez milhões de dólares,
certas partes. A Companhia Anglo-1'ersian. após a sua formação, em
1909, obteve importante apoio financeiro. Em todos os países, a cara-
teristica das sociedades britânicas é que o capital inglêí deve sempre
predominar.
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Uma dessas sociedades mais recentes, a Bachtiari Oil Company,
tem por fito a exploração de campos de petróleo mais recuados, no in-
terior da Pérsia Meridional. Em 1915, organizou-seT devido ao desen-
volvimento desses territórios, a British Tanker Company Limited que,
em 1917, deu, por seu turno, nascimento, a grande numero de fi-
liais.

A participação britânica nos campos de petróleo da Mesopotamia
iniciou-se em seguida á atribuição, pela Sociedade das Nações, confe-
rida á Grã-Bretanha do mandato sobre a Mesopotamia e a Palestina
Como, também, a França recebesse o mandato quanto á Siria, as quês
toes de fronteiras entre essas zonas se tornaram importantes. Se-
guiram-se controvérsias diplomáticas que duraram vários anos, ter-
minando pela formação da Turkish Petroleum Company.

A entrada dos bolchevistas em Baku, em 1921, pôs fim aos sete
anos de rivalidade, por parte da Turquia, da Alemanha e da Ingla
terra, no intuito de adquirir os campos de petróleo do Caucaso, de
Baku principalmente. Hoje, Baku e Grosni funcionam sôb a adminis-
tração russa, Eniba, porém, território extremamente rico. acha-se

, aberto á exploração.
A Inglaterra tudo envida para adquirir, junto a um governo

russo estabilisado, grande parte das concessões petrolíferas. A sua
atividade nesse sentido, mostra quanto uma nação, pobre em riquêsas
naturais, sabe se assegurar da matéria prima necessária á sua defesa
e desenvolvimento comercial.

Na luta pelo petróleo, á França coube papel modesto e passivo,
conquanto as suas colônias, Algeria, Madagascar e outras possessões,
tenham sido exploradas. A passividade francesa não foi tão grand2
na Mesopotamia. A política petrolífera foi sobre tudo dirigida pelos
grandes bancos. O comercio francês de petróleo constitue manopolio
em mãos de uma dezena de Sociedades agrupadas em "cartel" 

que sou-
beram se assegurar de terrenos favoráveis, reduzir as necessidades em
refinarias ao minimum, mantendo de lado a concurrencia estran-
geira.

De todas as políticas petrolíferas, a do Japão é a menos conhe-
cida. O Japão, não ha duvida, possue insuficientes reservas para as
suas necessidades industriais; a China e a Rússia, porém, mais especial-
mente a ilha de Sakhalin, oferecem-lhe, para o futuro, nesse assunto,
grandes possibilidades.

Comtudo, a situação petrolífera no Extremo Oriente depende, em
grande parte, de concessões que queira conceder o governo soviético
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quanto á exploração das ricas jazidas de Sakhalin. Deve-se esperar que
o Japão tudo envidará para obter essas jazidas. A situação instável na
China e a tensão política com o Japão interromperam a atividade perro-
li fera niponiea nas províncias de Shensi e Tchili. A extração do pe-
tróleo, no Japão propriamente dito, decresceu muito depois de 1915.

Em Julho de 1920, tropas japonesas ocuparam o norte de Sak-
halin. Nessa ocasião, o governo soviético condedeu a parte setentrional
da ilha a uma companhia americana Sinclair, á revelia da Royal Dutch-
Shell que tinha pretensões sobre essas jazidas. O governo soviético
apresentou condições ao reconhecimento dos direitos das companhias
americanas caso êle mesmo fosse reconheciddo pelos listados Unidos.

O petróleo ocupa posição paradoxal nas novas buscas; progressos
realizados tendem antes a aumentar que a diminuir a possibilidade das
descobertas. Assim, as evoluções atuais dos campos de petróleo expio-
rados são sobretudo matéria de especulação. Além destes últimos,
existe locais na China e na Austrália em que o petróleo existe em
grande quantidade; esses países, porém, não são assás desenvolvidos
para que se possa cifrar com exatidão os respetivos rendimentos a este
respeito.

Outros países, como o Canadá, o Egito, as índias, passam por
possuir petróleo, porém, em pouca quantidade. As índias ocidentais
são produtivas, mas exploradas pelos ingleses. Nada sabemos quanto
ao continente africano, salvo no Egito e na Algeria. Os depósitos na
Europa central acham-se especialmente situados na Rumania, na Ale-
manha e na França. Os campos de petróleo na Rumania estão em de-
crescencia.

E' no México, na Rússia, na Mesopotamia, na America Central o
do Sul que se acham os principais terrenos petrolíferos.

No México, a luta para obtenção das jazidas prosegue em con-
dições que diferem, em muito, do Proximo-Oriente. Oi primeiros
poços verdadeiramente importantes foram abertos em 1910 e em 1913.
Os interesses britânicos e americanos estiveram em sério conflito a<>
qual se atribuiu parte muito ativa na política mexicana e nas rápidas
mudanças dos difefentes presidentes.

Da política das concessões, fortemente xenófoba, praticada por
Carranza, que era germanofilo, resultou a reconciliação de ingleses e
americanos. Carranza professava o principio de que os adquirentes de
terrenos, só da superfície podiam obter a propriedade e que todas as
riquezas naturais, que se adiassem por baixo, eram propriedades dos
cidadãos do país. Foi taml>em êle quem deu ao México a sua verda-
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deira constituição, em 1917, cujo parágrafo 27 tornou-se um dos mais
controversos na legislação do Novo Mundo. Uma das estipulações in-
terdiz aos estrangeiros a aquisição de concessões a cincoenta quilo-
metros da costa, quando os melhores poços estão nessa região. Impõe
a revisão á todas as concessões adquiridas depois de 1870.

Em 1910, Obregon sucedeu a Carranza e as companhias parti-
culares foram, mais uma vêz, logradas, pois Obregon, não só manteve
as precedentes estipulações, como aumentou a taxa de exportação
quanto aos petróleos de 60 %. Apezar disso, a produção mexicana au-
mentou rapidamente atingindo o consumo a 200 milhões de barris em
1920.

Depois dessa época, esse consumo diminuiu de modo conside-
ravel, isso atribuindo-se ao esgotamento de grande numero de poços,
e á restrição, devida á incerteza no referente ao desenvolvimento
daquele país. Em 1925, nova lei foi promulgada pouco diferindo,das
antigas. Recentemente, porém, graças ao embaixador Morrow, con-
dições mais favoráveis foram concedidas aos interesses americanos e
ratificadas pelo presidente Calles, em Março de 1928. Estipulam:
Io que os direitos possuidos por estrangeiros, proprietários de petróleo
no México, antes da constituição mexicana de 1917, serão confirmadas;
2.° que serão perpetuamente validas e substituirão as condições confis-
catorias dos títulos de cincoenta anos; 3." que a natureza dos direitos
conferidos aos possessores americanos de territórios no México, em
1917, não comportarão direitos sobre petróleo caso, estes, possam
provar que têm, efetivamente, contribuído ao desenvolvimento da pro-
dução petrolífera.

Atualmente, os interesses americanos controlam 70 % do capital
investido no México, os ingleses 27 % e os mexicanos 3 %. Comtudo,
os ingleses ocupam, quiçá, situação mais favorável ante as autoridades
mexicanas.

Comquanto o México fosse o segundo país produtor em 1927,
essa colocação é atualmente ocupada pela Rússia, isso devido ao afrou-
xamento da produção mexicana. A importância dos petróleos russos
é demonstrada pelos esforços desenvolvidos pelos governos e compa-
nhias petrolíferas afim de se assegurarem do controle. Os geólogos
pretendem que há mais petróleo no Caucaso que no México, e mais do
que na Pérsia e Turquia reunidas.

Todos os campos russos agrupam-se em redor de Baku; os do
mar Cáspio e das ilhas Skhalin, foram cobiçados pelas grandes poten



Kl REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA

cias. A Alemanha e a Turquia tinham, antes da guerra, efetuado tra-
balhos nesse sentido; perderam, porém, p beneficio no momento da
paz. Por ocasião da constituição do governo dos Soviets, a Standard
Oil de New-Jesey já tinha comprado a metade das partes da Nobei
Oil Concern, a mais antiga das companhias russas. A Standard ( )il
e a Companhia Nobel perderam os respetivos estabelecimentos; a
Standard Oil, porém, espera recuperar o conjunto ou parte dessas
instalações. Em 1912, a Royal Dutch-Shell aumentou as suas ex-
plorações russas comprando duas companhias financiadas pelos
Ròthschüd. Acham-se especialmente situadas nas cercanias de
Aíailkop e Grosni onde foram descobertas ricas jazidas. Não obstante
a produção desses poços declinou rapidamente.

Encarada pelo lado internacional, a situação do petróleo russo
enfraqueceu visto não ser ela sujeita á fiscalização direta de uma só
companhia, como sóe acontecer nos países americanos e da Europa
ocidental. A elevação ao poder do bolchevismo não permite ás difé-
rentes nações européas se apossarem das jazidas petrolíferas. A con
correncia de interesses na Rússia acha-se concentrada em deredor da
Standard Oil e de seus satélites, bem como da Royal Dutch-Shell. Os
soviets nunca reconheceram as reclamações da Standard Oil quanto
ás suas propi-edades em Baku, propriedades essas que representam
cerca de 50 milhões de dólares. Essa sociedade comprara partes da
Sociedade NoIkiI, cujo fundador se naturalisára russo: no emtanto,
tudo perdeu quando os bens russos foram nacionalizados. A partir de
1923, a ação governamental soviética se fêz sentir em Baku e Grosni.
',•.' ineficaz eni Kmba. onde as jazidas de petróleo se acham c ' um
deserto, sem nenhuma ligação ferroviária. Em 1925 os soviets àdopta-
rain uma política que consiste em facultar concessões secundarias. Até
hoje, duas foram concedidas: uma, a um consortium itálo-belga para
explorar nas estespes ao sul da Sibéria, a outra, á um.i sociedade no-
rueguesa, na peninsula de Busachi.

Em 1925, o governo dos soviets organisou uma lista de certos
territórios susceptíveis de concessões: Chelekeu, Napta Gora, Daghes-
lan, Kencb IVninsula. Kakhetia, na Geórgia; os centros principais.
porém, de produção, em Baku, Grosni e Maikop foram conservados
pelo governo. A estatística mostra que não obstante as concessões con-
sideraveis cedidas nas ilhas Sakhaline, aos japoneses, os campos de
petróleo conservados pelos russos são importantes; ( ) que resta saber
é o que, deles farão os soviets: é mais uma porta aberta á novas com-
plicações no Extremo Oriente. A política dos soviets, parece ao autor.
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determinada pelo grau de prosperidade do país. Em 1922, quando a
Rússia estava em estado de guerra civil e que a fome parecia possível,
os seus dirigentes pareciam predispostos a concluir qualquer trans-
ação; uma vêz, porém, melhoradas as condições econômicas, reto-
maram a sua independência.

A política petrolífera na Mésopotamia parece quasi unicamente
britânica. Os ingleses, comtudo, concluíram, em 1926, um acordo com
americanos e franceses, dando-lhes lugar na participação nos campos
petrolíferos mésopotamios. Comquanto, estes, sejam extremamente
ricos, a produção não poderá começar antes do estabelecimento dos
meios de transporte, mesmo que seja construída uma estrada de ro-
dagem de 700 milhas em linha recta, indo do Irap ao Mediterrâneo.

Na America Central e do Sul, a exploração dos campos de pe-
tróleo não foi rápida. Isso é devido, especialmente, a desacordos poli-
ticos e á dificuldade de acesso aos campos de petróleo. Na maior parte
dos casos, os diferentes estados da America latina adoptaram legis-
lação modelada pela dos Estados Unidos. Na Argentina, a lei con-
cede arrendamento de terrenos petrolíferos; o Peru possue uma lei
sobre a zona dos petróleos; alguns países têm taxas de exportação,
outros não as tem. Em 1918, os campos de petróleo fiscalizados pelos
ingleses ohtiveram importante concessão pelo governo de Costa Rica.
Em 1921, porém, Tinoco que fora o promotor, foi expulso, e o go-
vêrno que lhe sucedeu anulou tais concessões, declarando os campos de
petróleo propriedade da nação. O mesmo se dá em S. Salvador, em
Honduras e no Panamá. Os interesses americanos em Venezuela ele-
vam-se a cerca de 40 % do capital estrangeiro e a situação política lhes
é favorável.

Nas índias neerlandesas ocidentais, a produção seria muito su-
perior, caso os portos fossem mais acessíveis na baía de Maracaibo.
A Gjlombia está em melhor situação, comquanto a questão de trans-
portes esteja bastante complicada, em conseqüência da situação das
jazidas petrolíferas no interior do país. A Standard Oil tem ativa filial
na International Petroleum Company. Em 1927, a produção elevou-se
a cincoenta milhões de barris. Na Colômbia são os americanos que,
praticamente, possuem todas as concessões. Na Argentina sobretudo
no Sul, as jazidas existem, mas quasi todos os poços são propriedade
do Estadoi, sendo proibida a exportação. O equador, a Bolívia e o
Chile têm igualmente recursos de petróleo- São os campos bolivianos
os que parecem oferecer maior futuro; nenhuma jazida importante há
sido descoberta no Brasil.
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A luta política pelo petróleo é fenômeno inteiramente moderno.
A atitude dos governos mudou rapidamente, quando se desenvolveu a
necessidade elo petróleo no ponto de vista comercial e naval, notória-
mente nos navios do tipo dreadnought. O inicio da guerra mundial de-
parou com a Inglaterra com uma frota ainda propulsada pelo carvão
em considerável proporção; os grandes navios alemães também o
eram. A marinha britânica hesitou a se converter ao óleo combustível,
em vista da sua política se achar baseaela na hegemonia elo carvão bri-
tanico, bem como as estações de carvão espalhadas pelo mundo inteiro,
Não obstante, no fim da guerra, 48 % da frota empregava o óleo com-
bustivel. Dez milhões de toneladas desse combustivel foram impor-
tadas pela Inglaterra durantie as hostilidades, e 9.100.000 gastas pelo
Almirantado. No inicio de 1917, os alemães compreenderam o grande
papel que o petróleo desempenhava na guerra. Os seus submarinos
foram particularmente ativos contra os navios-tanques, e. como o exer-
cito francês consumia 35.000 toneladas de petróleo por mês. e o bri-
tanico 23.000, a possibildiade de falta de combustivel surgiu em 1917.

No principio da guerra, a França só possuía pequena numero de
navios-tanques, estande> os seus principais portos mal furnidos para o
manejo do oíeo combustivel. Em dezembro de 1917. Clemenceau es-
crevia ao presidente Wilson que a falta de petróleo arrastaria uma pa-
ralisia dos exércitos, forçando os aliados a uma paz desfavorável. Pe-
dia as companhias petrolíferas americanas navios-tanques ele arquea-
mento superior a 100.000 toneladas. Durante esse tempo, os alemães
viram-se forçados a empregar sucedâneos de petróleo, reanimando-se
a sua industria de extração do petróleo de minerais, industria essa que
estava quasi abandonaela. No outono de 1917, os Aliados constituíram
uma comissão interaliada de petróleo destinada a fiscalisar o seu
transporte e destribuição: tal comissão foi dissolviela após guerra.

Hoje. os Estados Unidos são o maior mercado de petróleo do
mundo. Têm a vantagem essencial dos caminhos de transporte muito
mais curtos do que os seus concorrentes, depois do desenvolvimento
dos campos de petróleo da America central e do sul. A industria petró-
hfera, aliás, acha-se ainda na infância, carecendo que a reagrupem c
reorganizem.

(Da Redação).



ANALYSE DAS HÜLHAS

(Dosagem segura da Matéria Volátil)

Vamos nos occupar da analyse das hulhas de um modo succinto
é que nos leve logo ao terreno pratico.

Como o carvão brasileiro tem dado margem ás mais torpes ex-
plorações, sendo o Governo tantas vezes illudido em sua bôa fé,
convém dizermos alguma coisa sobre a conducta dos Chimicos, prin-
cipalmente em face do problema do carvão nacional, cuja solução
final se approxima a passos agigantados.

Quem trabalhou com Daniel Henninger. Alfredo de Andrade,
César Diogo e Arthur Carneiro, typos modelares de profissionaes,
teve occasião de observar, bem revelada, a noção perfeita dessa con-
dição si ne qua non.

O professor Alfredo de Andrade, Lente Cathedratico de Chi-
mica Analytica da Faculdade de Medicina, sempre que iniciava o
seu curso, após considerações relativas ao papel do Chimico na so-
cíedade, dizia que a profissão impõe probidade, exige caracter.

O Chimico deve ser suficientemente preparado e moralmente
adequado ao papel que lhe cabe em funcções de tanta impor-
tancia.

O Homem, que não tem critério, que anda tateando a todo o mo-
ntento, que não tem certeza do que diz nem do que faz, deve desistir
de ser Chimico, porque ao Chimico cabe papel de tanta responsabi-
lidade, que muitas vezes decide sobre a sorte de uma collectividade.

O professor Alfredo de Andrade repetia sempre esta phrase
para os seus discípulos: Meus senhores, quem não tem caracter não
pode ser Chimico.

Quando se creott o Serviço Technico Analytico da Armada, lem-
bro-me bem das phrases de Arthur Carneiro ao ser interpellado pelo
Almirante Alexandrino de Alencar a respeito das Nomeações a fazer:
Almirante, não faço questão de gente preparada; pois tmnarei a res-
ponsabilidade de guiar os que forem para o serviço de Chimica; de-
sejo que V. Ex. nomeie pessoas de caracter indiscutível, condição in-
dispensável para enfrentar as elevadas funcções de Chimico-
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O professor Daniel Henninger, durante os longos annos que en-
sinou Chimica Industrial na Escola Polyttechníca desta Capital, não
se cançava de recommendar aos seus discípulos a máxima seriedade
nos trabalhos que lhes eram confiados.

César Diogo fundador do Laboratório Chimico Pharmaceutico
Militar e um dos primeiros a introduzir o ensino technico da Chimica
entre nós, era a individualidade da estatura moral que todos nós sa-
bemos —¦ Um verdadeiro.reflector.de acções dignas.

Está aos' olhos de toda a gente, ique precisa haver probidade para
o exercício de qualquer profissão, mas quanto ao Chimico a exigência
de firmeza de caracter se torna mais necessária, pois qualquer falsea-
mento produz sérios malefícios.

Imaginemos, por exemplo, que o Chimico encarregado do exame
das substancias alimentares destinadas a uma dada localidade falseie
os resultados, permittindo o uso de gêneros de má qualidade. O sa-
crificio será geral.

Figuremos agora a hypothese de um Chimico ser nomeado para
uma perícia qualquer: Uma suspeita de envenenamento de um
indivíduo, que morreu em circumstancias especiaes. Do exame peri-
ciai ficará dependendo a sorte do accusado ou accusados. E si o pe-
rito faltar com a verdade?

Lembremos agora o que se pode passar na Marinha. Imaginemos
que se dê entrada a combustíveis e lubrificantes impróprios- Sur-
girão dahi as mais graves desordens.

Uma gazolina que não seja própria para aviação, sendo admittida
como tal, occasionará fatalmente um desastre, com perdas pessoaes
e materiaes.

Um mau lubrificante inutilizará as machinas em que fôr em-
prejgado.

Um carvão inadequado causará um incalculável prejuízo aos
navios.

Supponliamos agora que o descuido do Chimico seja em relação
a pulvoras ou explosivos, isto é, figuremos a hypothese do Chimico
considerar de bôa qualidade uma pólvora que deve ser condemnada.
Num caso desses os prejuízos serão, a bem dizer, totaes.

Andar para a frente tem que ser a nossa divisa. Não olhemos
sacrifícios e augmentemos cada vez mais o numero dos que se
oecupam da importante questão do nosso combustível porque ha-
vemos de vencer,

Ha vinte annos passados o desanimo era grande» Ultimamente,
porém, depois que alguns entendidos abordaram a questão, sob o
ponto de vista puramente technico, vemos que tudo marcha liem e que
se, approxima cada vez mais a hora da solução definitiva do pro-
bJema, mormente contando com o apoio decisivo do Governo Provi-
sano, como contamos.

Anima-nos o patriotismo de um punhado não pequeno de Bra-
sileiros, que vêm na applicação da nossa hulha, livre dos elementos
nocivos que a desvalorizam, um surto progressista e glorioso.
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Estamos certos de que ninguém, sinceramente, pensa mais no
emprego do carvão nacional i/n natura nos grandes navios, e que toda
a gente já se convenceu da necessidade do seu beneficiamento.

Ja dissemos e repetimos que, como solução favorável ao em-
prego da nossa hulha nos grandes navios, devemos mistural-o com
carvão estrangeiro de primeira qualidade, na proporção minima de
50 % do carvão brasileiro. Obtem-se assim um producto muito
bom.

Estas nossas idéias já foram largamente expendidas, não só em
artigos publicados na Revista Marítima e no Jornal do Commercio,
como igualmente no Memorial, que em 26 de Outubro de 1927 diri-
gimos á Directoria Geral de Engenharia Naval e concebido nos ter-
mos seguintes:

"Sr. Dinector Geral de Engenharia

MEMORIAL

Sobre o emprego do Carvão Nacional na Marinha de Guerra

Indo ao vosso encontro, no sentido de trabalhar para o engran-
decimento da Marinha e do Brasil, tomo a liberdade de sugerir-vos
o que penso a respeito do Carvão Nacional, rogando-vos também so-
liciteis aattenção do Exmo. Sr. Almirante Ministro da Marinha para
o assumpto.

E' fora de duvida que a Hulha Nacional não pôde ser empre-
gada nos navios.

Embora trabalhos industriaes dos mais aperfeiçoados tenham
sido emprehendidos com o propósito de tornar a Hulha Brasileira
utilizável em escala menos restricta. ainda não conseguimos attingir,
de facto, o fim collimado.

O Governo actual empenha-se em firmar as condições econo-
mico-finauceiras do Paiz, e por isso os esforços de cada um parasecundal-o em tão nobres intuitos devem fazer-se sentir, por idéias
ou por factosi, á medida de suas forças.

Pela grande pratica de analyses dos carvões, em geral, julgo
que o carvão brasileiro, mesmo beneficiado, ainda não está em con-
dições ele ser empregado nos navios da esquadra, não só por encerrar
uma quantidade minima de Carbono fixo, que ainda não attingiu,
até hoje, a 70 %, como também por conter quantidade considerável
de cinzas, que difficulta o trabalho a bordo.

Penso qiüe o problema pôde ser facilmente resolvido, como pas-sarei a expor:
O Governo poderá nomear uma commissão de technicos paraverificar a origem do carvão beneficiado, cuja composição será de-

vidamente determinada pela analyse.
Uma vez isto feito, proponho que se faça a mistura do carvão

brasileiro com o estrangeiro, em porporções convenientes, de-modo
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a obtermos um producto preenchendo as condições de um combus-
tivel susceptivel de ser vantajosamente queimado.

O uso do carvão brasileiro na Marinha está limitado a um nu-
mero bem reduzido de casos, por não ser possível utilizal-o de outra
maneira, isto é, elle só tem encontrado emprego em pequenas embar-
cações e nas cozinhas das guarnições.

Si admittirmos a sua mistura com o estrangeiro conseguir-se-á,
sem duvida, um producto superior sob todos os pontos de vista.

Exemplo:
Supponhamos um carvão inglez de Ia qualidade, cuja composição

centesimal seja a seguinte:

Matérias voláteis 10,00
Carbono fixo 87,60
Cinzas 1,40
Humidade 1,00

100,00

Poder calorifico — 8.485 calorias.
Ef fectuemos a sua mistura, em partes iguaes, com um carvão na-

cional beneficiado e cuja composição centesimal seja a seguinte:
Matérias voláteis  21,00
Carbono fixo  65,90
Cinzas  11,80
Humidade 1,30

100,00

Poder calorifico — 7.677 calorias.
A mistura dará um combustível, apresentando a seguinte com-

jKisição:
Matérias voláteis 10 21

= 15,50
2

Carbono fixo 87,60 65,30
= 76,75

2

Cinzas  1,40 11,80
a 6,60

2

Humidade 1,30
=_U_5

100,00
Poder calorifico — 8,082 calorias.
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Positivamente, quem observar a composição centesimal acima,
não poderá nunca dizer que se trata de carvão nacional, pois a his-
toria chimica da nossa hulha ainda não registrou, infelizmente, apezar
de todos os esforços empregados no seu beneficiamento, a existência
de um producto de qualidades tão superiores.

O nosso carvão, até presentemente, ainda não revelou uma por-
oentagem de carbono fixo que vá muito além de 60 %.

Fazendo-se a mistura, porém, ter-se-á o orgulho de dizer que
50 % da nossa hulha já é por nós queimada nas mais favoráveis con-
dições. Si a mistura fôr de dois terços de carvão estrangeiro com um
de nacional, então a composição tornar-se-á ainda mais vantajosa-

O enxofre volátil, por exemplo, que em proporções elevadas é
nocivo, diminuirá sensivelmente nas misturas.

Com o beneficiamento já introduzido na industria do carvão,
vê-se que a porcentagem de enxofre tem baixado sensivelmente, com
reducção também de cinzas e augmento de carbono fixo.

Já ha carvão nacional lavado com pouco mais de 1 % de en-
xofre volátil.

Num carvão misturado, essa porcentagem se reduzirá ainda.
Sou de opinião que uma mistura de carvão nacional e carvão

estrangeiro, em briquettes, segundo os moldes estabelecidos, será a
solução actual de magno problema do combustível brasileiro.

Capital Federal, 26 de Outubro de 1927".

Recentemente fizemos uma visita á fabrica de Briquettes da
firma Grocchi Gravina & C, com a turma de Aspirantes do Curso
de Chimica da Escola Naval.

Ahi tivemos occasião de verificar que a nossa indicação de mis-
turar o carvão nacional beneficiado, na proporção minima de 50 %
com carvão estrangeiro de Ia qualidade estava sendo adoptado, tal
qual a nossa indicação de 1927. Os Srs. Grocchi, Gravina & C,
estão preparando as Briquettes com dois terços de carvão estrangeiro
te um terço de carvão nacional.

METHODOS DE ANALYSES

Ha dois processos de analyse das hulhas: Analyse Immediata «
Analyse Elementar.

No ultimo artigo que publicámos na Reznsta Marítima accen-
tuamoa bem a conveniência que ha de esclarecer a origem do carvão
afim de evitar que se diga uma coisa por outra, pois é muito onmum
apparecer um interessado no Laboratório munido de uma lrôa amos-
tra de carvão Cardiff ou outro de primeira qualidade, estrangeira, e,
com a máxima sem cerimonia dizer que se trata de carvão colhido em
solo brasileiro.

Vamos tratar somente da Analyse Immediata.
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ANALYSE IMMEDIATA

Consta a Analyse Immediata da determinação ponderai das Ma-
terias Voláteis, do Carbono fixo, das Cinzas e da Humanidade.

PREPARO DA AMOSTRA

Chegado o Carvão ao Laboratório, após annotar a sua proce-
dencia, prqiara-se a amostra pelo processo chamado das diagonaes.
adoptado na Allemanha e estabelecido pela Associação dos Engenheiros
Allemães, de accôrdo com a União Internacional das Associações de
Vigilância dos Apparelhos a Vapor e Associação de Constructores
Allemães.

O processo das diagonaes que adoptamos no Laboratório é em-
pregado também junto á mina ou no ponto de desembarque elo car-
vão. Neste caso retira-se de cada carrinho oti cesto uma pá cheia de
carvãq, que é collocado em recipiente próprio munido ele uma co-
berta.

Em seguida fragmenta-se o conteúdo elo recipiente e applica-se
o processo das diagonaes para conseguir-se a maior homogeneidade
possível do conjuncto.

Consiste o processo das diagonaes em fragmentar e) carvão e es-
tendel-o numa superficie plana, sob a forma de um rectangttlo.

Por meio de diagonaes divide-se o rectangulo em quatro partes,
constituindo-se quatro triângulos.

Regeitam-se dous triângulos oppostos e aproveitam-se os dous
restantes para com elles construir novo rectangulo c proceder-se do
mesmo modo, até que o todo fique reduzido a 10 kilos, que consti-
tuirão a amostra para as analyses.

Esses 10 kilos são collocados em recipiente hermeticamente fe-
chado e poderão ainda ser reduzidos a quantidaeles menores, seguiu-
do-se o mesmo processo.

Pelo schema abaixo mais facilmente se comprehende o processo
que acabamos de descrever:

^^^ Carvão ^^^
Carvão ^^><^^ Carvão

^^ Carvão ^\^
d
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Toma-se o carvão contido nos triângulos aece regeitam-se o que
se acha nos triângulos b e d-

Com o carvão de á e c tomado faz-se novo rectangulo com as
diagonaes e procede-se da mesma maneira até ficar com os 10 kilo-
grammas da amostra.

No Laboratório applica-se o mesmo processo até que se obtenha
uma quantidade approximadamente de 100,0, a qual é finamente pul-
verizada num almofariz, tamizada e collocada num frasco munido de
rolha de esmeril e convenientemente rotulado.

APPARELHOS NECESSÁRIOS
.

a) um cadinho de platina munido de tampa com as seguintes di-
mensões:
bocea — 3 centímetros e meio de diâmetro;
fundo—¦ 22 millimetros de diâmetro;
altura — quatro centímetros.

b) um triângulo de platina;
c) um triângulo de argilla;
d) um bico de Bunsen cuja chamma tenha 18 centímetros de

altura, no mínimo;
e) um fio de platina adaptado á extremidade de um bastão de

vidro;
/) uma tnpeça;
g) uma estufa que se preste para trabalhar com gazes inertes;
/;) um excicador simples;
i) uma pinça com pontas de platina;
j) um calorimetro;
k) Frascos de Erlemeyer, cadinhos de porcellana, Bescher, fu-

nis, pesa-filtros, supportes, papel de filtro, papel negro bri-
lhante, vidros de relógio, etc. ;

/) apparelho de Bunsen para incineração;
,m) 1 balança de precisão pesando até 1/10 de milligramma.

DOSAGEM DAS MATÉRIAS VOLÁTEIS

A dosagem das matérias voláteis de uma hulha constitue uma
operação muito importante.

Ha muitos processos para esse fim, mas o que é mais adoptado
e o allemão, de Muck, emprgeado não só na Allemanha como igual-
mente em muitos outros paizes.

O methodo de Muck é que adoptamos no Serviço Technico Ana-
lytico da Armada.

Consiste no seguinte:
a) Pesar rigorosamente, numa balança de precisão, um cadinho

de platina com a tampa respectiva e em seguida uma gramma do
carvão a analysar.
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b) Fechar o cadinho e collocar o mesmo sob a acção de uma
chamma do bico de Bunsen, que tenha um comprimento minimo de
18 oentimetros, de modo a envolver todo o cadinho e evitar a com-
bustão do carvão sob a acção do Oxygenio do ar e sua conseqüente
transformação em CO2.

c) Collocar o cadinho de modo que fique a três centimetros da
borda do bico de Bunsen.

d) Exercer uma levte pressão por meio de uma pinça com pontas
de platina sobre a tampa do cadinho afim de evitar que a mesma, em
conseqüência da pressão interna, seja projcctada fora do lugar.

c) Deixar inflaiiTtnar toda a matéria volátil, o que se realiza ra-
pidamente.

Terminada a combustão da Matéria Volátil, retira-se o cadinho
ainda com a chamma accesa e se o colloca num excicador até resfriar
e pesa-se em seguida:

Cadinho vasio 9,4045
Carvão 1,0000

10.4045

Cad + M. V. + C + Cz  10,4045
Cad + C + Cz  9,9645

Matéria volátil  0,4400

Matéria volátil 44 % .

Dos 44 % de Matéria volátil temos que suhtrahir a percentagem
de Humidade, como veremos em breve.

RENDIMENTO EM COKE

Desde que eliminamos toda a matéria volátil da hulha, em systema
fechado, não se perdendo nenhuma partícula de Carbono fixo, o que
fica representa o Coke.

Coke é, portanto, a hulha menos a matéria volátil.
Para sabermos o rendimento em Coke basta, pois, subtrahir a ma-

teria volátil. No caso da nossa analyse temos:

Hulha completa  100,00
Menos matéria volátil  44,00

56,00
Coke 56 %.
O Coke pôde ainda ser dosado pelo methodo de Finkener. que

consiste em eliminar a matéria volátil numa atmosphera inoxydante,
que pôde ser o Hydnogenio.
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Este processo é muito seguro mas precisa que o analysta tenha
muita pratica para evitar as detonações que podem surgir desde que o
oxygenio do ar se misture com o Hydrogenio e haja inflammação da
mistura detonantie.

Emprega-se o cadinho de Rose, ligado ao apparelho productor de
Hydrogenio, tendo de permeio um frasco contendo H2 SO4 paraseccar o gaz. (Fig. 1).

(D
) «"^ t

(e_>\ C

1 1 \\
DOSAGEM DE CARBONO

Para a determinação ponderai do Carbono fixo, basta eliminal-o
do Coke que obtivemos quando determinamos o teor em matéria vo-
latil.

Para isto abre-se o cadinho, o qual é submettido á chamma forte
do bico de Runsen.

E' conveniente inclinar o cadinho de modo que elle possa ser la-
vado pela corrente aérea e assim o carbono fixo ser mais facilmente
queimado transformando-se em CO2 e volatilizando-se por com-
pleto.

Esta operação dura algumas horas, em vista da consistência dura
do Coke.

Entretanto podemos accelerar a combustão do Coke pela addição
de substancias liem oxygenadas e ao mesmo tempo inteiramente vo-
lateis, como o Nitrato de ammonio e o Ácido nitrico.

A addição de taes oxydantes só deve ser feita depois de adiar-se o
apparelho bem resfriadq, devendo o reaqueeimento ser muito lento t-
realizado com cuidado especial afim de evitar a crepitação do Nitrato,
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si fór elle empregado, e conseqüente projecção do carvão fõ-5 do ca-
dinho. A volatilização brusca do Ácido nitrico poderá occasiohar
também a projecção de substancia fora do cadinho.

Nestas condições só se deve lançar mão desses recursos quando
Ivuiver muitia urgência de lima analvse.

¦ 
¦(.-''Desde que todo o Carbono esteja queimado e appareçain a; cinzas,

põe-se o cadinho dentro do excicador para resfriar e pesa-se.
Leva-se novamente o apparelho ao fogo e aquece-se durante

15 minutos e pesa-se novamente. A 2a pesada sendo igual ái primeira
indica que não ha mais carbono a queimar.

No nosso caso temos; nas duas pesadas:

Cad. -(- C + Cz  9,9045'
Cad. + Cz. . .  9,5842'

0,3803

C = 38»,03 %.

DOSAGEM DAS CINZAS

Desde que obtivemos as cinzas na determinação ponderai do Car-
Dono fixo, fácil se torna achar a percentagem das mesmas bastando
para isso subtrahir o numero que representa o peso do cadinho vasio
daquelle que o cadinho está com as cinzas.

Assim temos:

Cad. + cz  9,5842
Cad vasio  9,4045

0,1797

Cinzas == 17,97 %.

ASPECTOS DAS CINZAS

As cinzas apresentam um aspecto differente, conforme a quali-dade do carvão.
Uma hulha de ( ardiíí, por exemplo, dá umas cinzas brancas, ao

passo que uma hulha nacional deixa umas cinzas avermelhadas em
vi.Ma do ferro oxydado que contém, pois o carvão brarsik-iro in na-
tura encerra uma proporção notável de pyrites (Sulfeto de ferro). ¦
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DOSAGEM DA HUMIDADE

Dosa-se a humidade eliminando-se a mesma por meio do calor.
Pesam-se algumas grammas do carvão num frasco pequeno (pesa-

filtro de fundo chato) e leva-se a uma estufa iia temperatura de
105" G. e deixa-se durante uma hora.

Passado esse tempo colloca-se o frasco no excicador e pesa-se,
depois de resfriado.

Obtido o peso, deixa-se novamente na estufa a 105° C. durante
uma hora. espera-Sfe resfriar e pesa-se novamente.

A differença de peso entre o carvão primitivo e o carvão depois
de secco representa a quantidade de água contida no mesmo.

Temos na analysse exemplificada:

Frasco mais carvão mais humidade. . . . 16,340
Frasco mais carvão menos humidade. . . 16,240

0,100
Humidade 10 %.

Para uma determinação bem rigorosa da quantidade de humidade
convém que se opere a seccagem na estufa em uma atmosphera inerte
de gaz carbônico ou Nitrogênio.

DADOS EXACT0S DA ANALYSE IMMEDIATA

A água se volatiliza simultaneamente com a Matéria volátil quandoaquecemos o carvão para a determinção da referida Matéria Volátil.
I^a quantidade de Matéria Volátil achada, portanto, precisamos sub-
trahir o numero que representa a quantidade de humidade. para assim
termos a proporção exacta de Matéria Volátil propriamente dita.

Na analyse (pie fizemos obtivemos o seguinte:

Matéria volátil  44,00 %
Carbono  38,03 %
Cinzas  17.0/ %

O nosso carvão contém 10 % de Humidade.
Subtraindo, por conseqüência, 10 de 44 ficamos com 34 % de

matéria volátil. >endo o resultado da analy.se assim representado:

Matéria volátil 54,00
Carbono fixo  38,03

. Cinzas  17,97
Humidade.  10.00

. 100,00
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DOSAGEM DO ENXOFRE TOTAL

A melhor maneira de dosar-se o Enxofre total é aproveitar-se o
Ácido sulfurico (H2 SO4) formado na bomba calorimetrica quando se
determina o poder calorifico do combustível.

Fazendo-se a combustão do carvão numa bomba cheia de Oxy-
gênio e sob a pressão de 25 atmospheras, todo o Enxofre do carvão é
transformado em Ácido sulfurico e assim podemos dosar o Enxofre,
depois de transformal-o em Sulfato de baryo (Ba SO4).

Por esse meio obremos apenas o Enxofre total.

METHODO DE ESCHKA

Este é o methodo geralmente adoptado para a dosagem do En-
xofre total dos combustíveis, desde que não se queira fazer a operação
num Calorimetro.

E' o adoptado no Serviço Technico Analytico da Armada.
a) Preparar uma mistura constante de duas partes de Magnesia

calcinada e uma parte de Carbonato de sódio anhydro.
b) Pesar rigorosamente num cadinho ou cápsula de platina 1,0 do

carvão finamenfie pulverizado e mistural-o intimamente com 3,0 da
mistura de magnesia calcinada e Carbonato de sódio anhydro.

c) Levar o cadinho ao bico de Bunsen e aquecel-o de modo que
somente o seu fundo chegue ao vermelho sombrio, devendo-se prote-
ge-lo contra o accesso de productos de combustão do gaz de illu-
minação.

Para isto colloca-se o cadinho sob a protecção de uma folha de
asbetos, perfurada no centro.

O aquecimento inicial deve ser muito brando de maneira a per-
mittir que a Matéria volátil saia toda sem produzir projecção fora do
apparelho.

Desprendida a Matéria volatik mexe-se a mistura durante uma
hora com um fio de platina.

Dq:>ois de uma hora, deixa-se resfriar o todo e addiciona-se uma
gramma de Nitrato de ammonio, tampa-se o cadinho e aquece-se nova-
mente durante 15 minutos afim de facilitar a transformação dos Sul-
fetos em Sul fatos.

d) A massa fundida é levada a um Bescher (de 300 a 400 c. c.
de capacidade) e tratada pela água quente, addicionando-se agita bro-
mada até colorir fracamente o liquido em amarello.

Faz-se ferver, reduzindo o volume até que não se perceba mais
cheiro de Bromo.

Acidula-se a solução com Ácido chlorhydrico, ferve-se e elimina-se
0 Bromo que ainda existir.

e) Filtrar, lavando o resíduo com água quente.
/') Precipitar os productos sul furados do filtrado com 20 c. c. de

solução normal de Chloreto de baryo (Ba Cl2) diluída em 100 c. c. de
agita, a qual deve ser previamente fervida.
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A addição deve ser feita aos poucos, agitando-se sempre.
g) Levar ao Banho-Maria e deixar em repouso durante meia hora

e proceder em seguida á filtração, por decantação-
Lavar o resíduo três vezes com 100 c. c. de água fervendo e filtrar

por decantação.
Continuar a lavagem do precipitado sobre o filtro com água fer-

vente até que a água de lavagem tratada pelo Ácido sulfurico não pro-
duza nenhuma turvação.

/;) Calcinar o filtro e precipitado num cadinho de platina tarado
e proceder á pesagem.

A incineração do papel de filtro deve ser feita separadamente do
precipitado.

Para isso passa-se para um vidro de relógio a maior quantidade
possivel do precipitado e incinera-se o papel de filtro á parte, juntan-
do-se depois o precipitado e o resíduo da incineração e calcinando-se
tudo junto.

i) Pesar o Ba SO4 formado e multiplicar pelo factor 0,1373
para obter o Enxofre contido numa gramma (1,0).

Referir a 100.
Exemplo:

Cad.+ Ba SO4  26,449
Cad. vasio  26,014

0,435
0.1373

0,435

6865
4119
5492

0,0597255
1:0,0597255::100:X

X = 5,97 % = Enxofre total.

DOSAGEM DO ENXOFRE NAS CINZAS — METHODO
DE GÜTTNER

1) Humedecer as cinzas pela Atrua bromada e addicionar 100 c. c.
de HC1.

2) Evaporar no B. M. até reduzir o todo a 10 c. c-
3) Filtrar para separar a Silica, lavando bem o resíduo.
4) Reduzir de novo a 100 c. c. pela evaporação, o volume au-

gmentado pela água de lavagem.
5) Addicionar um pequeno excesso de ammonia afim de preci-

pitar o ferro e o alumínio.
6) Filtrar e lavar o resíduo até aue as águas de lavagem não

accusem reacção do H2 SO4.
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7) Expulsar a Ammonea e acidular pelo HC1.
8) Aquecer a solução e fazer a precipitação pelo Chloreto de

baryo (Ba Cl2), devendo a solução de Chloreto de barvo ser aque-
cida.

SECCAR E PESAR

Exemplo:
Cad.-f-Ba SO4  26,334
Cad. vasio  26,241

0,093
0,1373

0,093

4119
]2?>57

0,0127689
1:0,0127689::100: X = 1,27689

Enxofre fixo = 1.27 %.

ENXOFRE VOLÁTIL

O Enxofre volátil determina-se por differença.
Tendo-se o Enxofre total e o Enxofre fixo, o Enxofre volátil vem

a ser a differença entre um e outro.
Exemplo:

Enxofre total  5,97 %
Enxofre fixo (das cinzas) 1,27 %

Knxofre volátil 4.70 %

PODER CALORIFICO DOS COMBUSTÍVEIS — CALORIAS

E' da máxima importância a determinação do poder calorifico dos
combustíveis.

Esse poder calorifico é representado pelo numero que indica quan-tas calorias um kilogramma de combustível pôde fornecer quando é
queimado na temperatura ordinária transformando-se. sem nenhuma
perda, em CO2, SO2 e vapor dágua.

A medida é feita em Grandes calorias.
Grande caloria — vem a ser a quantidade de calor necessária paraelevar de um gráo centígrado a temperatura de um kilogramma dágua.
1'óde-se determinar o poder calorifico de um combustível directa

ou indirectamente.
A determinação directa faz-se por meio do Calorimetro.
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Determina-se o poder calorifico indirectamente por meio dos dados
ela Analyse Elementar ou da Analyse Immediata.

Vamos tratar acmi somente do calculo pela Analyse Immediata, a
qual permitte calcular tomando o combustivel isento de .huanidade e de
cinzas ou considerando o mesmo com todos os dados da Analyse Im-
medi ata.

Para o primeiro caso, suppondo o combustivel puro e secco, appli-
camos a formula de Goutal:

O = 82 C + a V

Q = Poder calorifico
C = Carbono fixo
V = Matéria volátil
a= Cuefficiente variável, funcção variável do valor: ele V-

, Valores de a em relação aos valores de V (matéria volátil) va-
riando de 5 a 40 =

V- i V | V | a

145 17 113,3 [ 29 99,2
141,7 18 111,7 j 30 93
139,2 19 110 31 97,5
136 20 109 32 96,7
133,3 21 108,3 | 33 95,8

10 130 22 106,7 J 34 95
11 127,7 23 105 35 94
12 125 24 104 36 91,7
13 121,7 J 25 103,3 37 88,3
14 120 26 102,5 38 85
15 117 27 100,8 39 82.5
16 | 115 28 100 40 80

Vamos calcular o poder calorifico elo carvão cuja analyse exem-
plificamos applicando a formula de Goutal.

Temos:
Matéria volátil 34,00
Carbono 38,03
Cinzas  17,97
Humidade 10,00

Q = 82 X- 38,03 -f- (95 X 34) =
= 3118,46 -f 3.230 = 6,348,46 calorias
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No laudo a ser lavrado figurarão os seguintes dados analyticos:
Matéria volátil 34,00 %
Carbono 38,03 %
Cinzas 17,97 %
Humidade 10,00 %

100,00 %
Enxofre volátil  4,70 %
Calorias (Gontal)  6,348

A significação das abreviaturas que empregamos antecedentemente
é a seguinte:

Cad. = Cadinho
M. V. = Matéria volátil

C s= Carbono fixo
Cz — Cinzas
H = Humidade

METHODO SEGURO PARA A DOSAGEM DA MATÉRIA
VOLÁTIL — "CADINHO DE ESPHERA BRASIL"

O methodo mais seguro para a dosagem da Matéria Volátil con-
siste em executar a operação sem perda nenhuma de substancia.

Isto se consegue dotando um cadinho commum de algumas mo-
dificações de modo a podermos chegar ao fim desejado.

Idealizámos o "Cadinho de Esphera Brasil", cujas vantagens são
as seguintes:

a) Vedar completamente o apparelho, não permittindo que a
menor porção de oxygenio do ar penetre no seu interior, oxydando o
carvão.

b) Possuir na tampa um orifício circular, die um centímetro de
diâmetro, sobre o qual se adapta uma esphera de peso conveniente,
munida de um disco equatorial, de modo a fechar perfeitamente o ori-
ficio e a abril-o opportunamente para dar sahida á Matéria Volátil.

c) Dispensar ao analysta o trabalho de manter cuidadosamente
a tampa do apparelho fechada com o auxilio de uma pinça ou por meio
de pesos.

Descripção do Apparelho

O "Cadinho de Esphera Brasil" consta, como todos os cadinhos,
de uma parte ôca, conica, onde se colloca o carvão a analysar e de uma
tampa especial.

A parte conica é provida de duas saliências lateraes destinadas a
receber a tampa, no momento do fechamento.

O fundo tia parte ôca deve ter 22 millimetros de diâmetro, a bocea
três e meio centímetros de diâmetro e a altura deve ser de quatro centi-
metros. A tampa apresenta duas chanfraduras lateraes para poder ser
adaptada ao corpo do cadinho e prender-se ás duas saliências ahi exir>-
tentes e fechar completamente o apparelho pelo systema chamado de
bayoneta.
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Junto á borda da tampa existe um orifício circular, de um centi-
metro de diâmetro destinado a dar sahida á Matéria Volátil.

Sobre esse orificio adapta-se uma esphera provida de um disco
equatorial, que permitte o completo fechamento do orificio.

A esphera fica presa a um braço ligado a uma peça existente no
lado opposto e que permitte o livre movimento ascencional do braço
com a esphera.

runccionomento do Apparelho

1) Pesa-se rigorosamente uma quantidade de carvão (uma gram-
ma, por exemplo, para facilitar o calculo) no apparelho, previamente
tarado.

2) Põe-se o todo num Tripé munido de um triângulo de platina,
collocado sobre outro de argilla ou preso a um annel apropriado.

3) Aquece-se o apparelho com uma chamma do bico de Bunsen.
que attinja apenas a esphera, de modo a queimar a Matéria Volátil que
se desprende e a perceber-se a inicio e o final do desprendimento dos
gazes inflammaveis, pela combustão-

O fundo do cadinho deve distar três centimetros da borda do
bico de Bunsen.

Aquecido o apparelho a Matéria Volátil começa a desprender-se
l>elo orifício, em conseqüência da pressão interna, que constantemente
faz a esphera levantar para dar sahida aos gazes que entram logo em
combustão, no exterior.

A operação dura poucos minutos e é dada ]>or finda quando não
existem mais gazes para queimar.

Resfriado o apparelho num excicador é o mesmo novamente pe-
sado e a differença entre o peso achado e o primitivo dará a quanti-
dade de Matéria Volátil e, bem assim, o rendimento em coke que, como
já se disse, é a hulha menos a Matéria Volátil.

Para a dosagem do Carbono fixo e das Cinzas abre-se inteira-
mente o cadinho e se o leva á chamma forte do bico de Bunsen até que
se j>ercebam nitidamente as Cinzas.

Vê-se, pois, que o funecionamento do "Cadinho de esphera Bra-
sil" é muito simples e não só impede a oxydação do Carbono, causa
de erro, que se pôde dar manejando-se com os cadinhos communs de
platina, como também evita ao analysta o trabalho de prender a tampa
do cadinho ou collocar pesos sobre a mesma, quando a pressão interna
se torne intensa e ameace desloca-la.

No caso de analyse de hulhas brasileiras, então, em conseqüência
da elevada percentagem de Matéria Volátil, é que o "Cadinho de Es-
phera Brasil" se torna mais necessário.

\nl,i — Na "Revista Marítima Brasiliera" de Setembro de 1931 (ns. 3-4).
uo artigo Aulas de Chimica, na pag. 224, linha 22, deve-se lêr: — Todavia não é
de mais repetir que a lus absorvida fixando uma còr deixa refleetir a que lhe c
complementar e então froduc-se a côr que observamos.

Março ile 1932.
Oscar Dardeau

Capitão-Tenente Chimico, Instructor da Escola Naval.



Guerra simulada

O prometido é devido: prosigamos na apreciação da guerrasimulada entre os Estados Unidos e o Japão que, como já foi dito,
deu azo para que o ilustre publicista naval inglês Hector O Bywater
produzisse magnífico estudo, recebido com admiração pelo mundo
civilizado.

No primeiro artigo, seguindo as pegadas de Bywater, mostrámos
como êle, com rara habilidade e perfeito conhecimento da estra-
tegia e tática modernas, mostrou as vantagens geopraficas favo-
raveis ao Japão e o modo bastante atilado e hábil com que' os
nipões souberam se aproveitar daquelas vantagens para se apode-
rarem de Manilha e da ilha Guam, bases estrategiicas dos Estados
Unidos, no Extremo Oriente.

Referimo-nos, ainda, ao embotelhamento do Canal de Panamá,
o que forçou a esquadra dos Estados Unidos, do Atlântico, a fazer
a extensissima viagem ao longo de toda a costa oriental da Ame-
rica do Sul e, uma vês passado o Estreito de Magalhães, onde foi
hostilisada por submarinos japoneses que, emboscados, ali aguar-
davam, teve, ao inverso, de subir toda a costa ocidental do mesmo
continente para alcançar o teatro dos acontecimentos.

Depois do grande tempo gasto e das peripécias de tão longa
viagem, chegou a vês dos Estados Unidos de tomar a ofensiva. A con-
dução da guerra tinha-se caracterizado até então pela sua indeci-
são: nem o Japão nem os Estados Unidos estavam satisfeitos de
seus resultados. Não ha duvida que o Japão, logo de inicio, fizera
desaparecer a bandeira americana do Pacifico ocidental e asses-
tado alguns golpes nas próprias costas do inimigo que, embora bal-
dos de real importância, tiveram, contudo, certas conseqüências.

Aparentemente, o Japão percebia existirem possibilidades paralevar a cabo um ataque direto. Antes, porém, de intentar qualqueroperação de importância, era mister imobilizar a frota americana,
que permanecia intacta, e sem duvida aumentaria a sua potênciacom o transcurso do tempo.

Anos atraz, um critico militar americano publicara uma obra
tendente a demonstrar o fácil que seria a invasão de Washington,
°regon e Califórnia pelas hostes japonesas. Fundados nessa apre-
clação, alguns periódicos do Oeste reviveram o fantasma da invasão;
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outros órgãos, porém, importantes da imprensa, evidenciaram o ridi-
culo de tais temores, inquirindo, com razão, como o Japão proce-
deria para transportar as suas tropas a 4.500 milhas de distancia
com a ameaça de respeitável frota que lhe viria no encalço.

Nenhuma nação, e menos o Japão, cujos governantes eram mui
versados na arte da guerra, poderia pensar seriamente em seme-
lhante empreendimento.

Convencidos da impossibilidade de obter uma paz prematura,
as autoridades americanas cogitaram dos meios a pôr em ação afim
de vencer o ponto morto a que se tinha chegado na guerra. A
situação forçava a estudar um plano que permitisse sustar a mar-
cha dos acontecimentos que, até então, se mostrara pouco propicia
aos norte-americanos.

Em vista das enormes somas destinadas ao Exercito e á Mari-
nha, a teoria de que a guerra defensiva se pôde sustentar com
pouco custo, tal teoria já não lograva convencer a ninguém. Não
seria menos custoso, em todos os sentidos, abandonar a estratégia
passiva e preparar-se para a ofensiva em grande escala? Eis a
pergunta de quasi todos nos Estados Unidos, inclusive alguns mem-
bros do Governo. Afirmavam autorisados "leaders" que, com o
peso formidável dos recursos da Nação, poder-se-ia descarregar
duro golpe ao inimigo, anulando tudo que, até então, obtivera com
triunfos mais ou menos fáceis, forçando-o a render-se á discreção.

Do que, antes de tudo, se necessitava era de um plano de cam-
panha perfeitamente definido que pudesse assegurar a mais estreita
e frutifera cooperação de todas as armas, pois uma vês aceito esse
plano, seria fácil prover-se do material necessário para a sua exe-
cução.

Convictos da justeza de tal raciocinio, efetuou-se na Casa
Branca importante conferência em que se examinou detidamente
a situação militar. Nessa reunião a que assistiram os principais
membros do Governo e as altas autoridades do Exercito e da Ma-
rinha, o almirante Morrison, chefe da Secção de Operações, expoz
um plano cujos detalhes tinham sido preparados pelo Estado-Maior
da referida Secção. Propunha, nada menos, a invasão das Bonin,
grupo de ilhas japonesas situadas a quinhentas milhas ao sueste de
Yokohama, afim de converte-las em base da frota americana.

Esse projeto não era improviso de momento, pois tratava-se de
um dos vários planos de campanha para uma guerra no Pacifico,
em cujos planos colaborara a Escola de Guerra e o "General Board"
da Marinha, isso, com muita antecipação da rutura das hostilidades.
Sem embargo, esse caso concreto só mereceu a aprovação de mui
poucos oficiais da Marinha; a maioria achou o projeto baldo de
solides e sobremodo perigoso e, com essa opinião, estiveram repu-
tados oficiais do Exercito. De nada serviram, porém, os argu-
mentos de uns e outros ante a obstinada confiança do almirante
Morrison, certo, certíssimo, da excelência do plano. Para cada
opinião contraria teve sempre oportuna réplica e, embora não lo-
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grasse convencer aos profissionais da estratégia, que francamente
se mostravam opostos, por considera-lo temerário e impraticável,
a sua eloquecia conquistou o apoio do Gabinete.

Partindo da necessidade de conquistar uma base á distancia
prudencial das costas inimigas antes de empreender metódica ação
ofensiva, o almirante Morrison chegou, por eliminação, a dous pos-siveis objetivos, que poderiam servir para o fim visado: um era
Guam, outro Porto Lloyd, nas ilhas Bonin. Por varias razões,
parecia Guam o mais indicado. Si, por um lado, a sua distancia ao
Japão tornava quasi impossível o bloqueio cerrado das costas mi-
migas, por outro, a posse dessa ilha poderia permitir á frota ameri-
cana desenvolver toda atividade em águas em que, até então, oJapão egira com absoluta supremacia.

Nada ousaria aceitar combate decisivo ante a perspectiva devêr o peder naval americano firmemente entrincheirado no Paci-fico Ocidental.
Para não alongar em demasia esta exposição, passemos de largo

pelos preparativos efetuados para a consecução do atrevido planodo almirante Morrisou.
Antes de tudo, seria bom rápido golpe de vista sobre a situaçãoe o histórico do arquipélago Bonin. O teatro das operações era,apenas, conhecido dos oficiais da Marinha americana. As ilhasBonin, descobriu-se o viajante espanhol e Villalobos, em 1543, e cin-cienta anos mais tarde, tornou a descobri-las o navegante japonêsOgasawara Sadayori. Desde princípios de XIX século, tornaram-se

essas ilhas ponto de escala dos pescadores de baleia americanos,
visitando-as, em junho de 1853, o comodoro Perry com os navios de
guerra Susquehana e Saratoga. Em 1861 chegaram á ilha Peel
alguns colonos japoneses com uma comissão do Governo; a per-manencia, porém, dos colonos foi breve nesse território inhóspito

At 1875, os japoneses pouco se preocuparam coém aquelas ilhas,
quando, porém, notaram que os ingleses projetavam anexa-las, paraali enviaram uma comissão oficial que desembarcou em Porto Lloyd,tomando posse do arquipélago em nome do imperador.

As Bonin, ou ilhas Ogasawara, como as designam oficialmente
desde a época do segundo descobrimento, são de origem vulcânica,
destacando-se do grupo a Peel (Chichi-Shima). O porto principalé Porto Lloyd, na ilha de Peel. O porto, de pequenas dimensões,
bem abrigado e de fácil acesso, é, simplesmente, a cratera de enormevulcão; a costa é, em geral, mui escarpada, com grande profundi-dade próximo ao litoral.

• Os americanos não conheciam com exatidão as fortificações
das ilhas, acreditavam, contudo, que tais fortificações reduziam-se
a uns tantos canhões de tiro rápido, assestados nas alturas quedominam Porto Lloyd e a baía de Fitton, sendo esta última p,.-quena aba situada á SE da ilha.

Para evitar delongas, como acima dissemos, consideramos afrota americana como pronta a entrar em combate. Até Midway
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nada ocorreu de notável, onde se ultimaram detalhes, fêz-se de
novo ao mar, afim de realizar a segunda etapa da viagem, isto é,
ás 1.034 milhas que a separava da ilha Wake. Pouco depois de
perder terra de vista desencadeou-se tremenda borrasca de SW.
Quasi ao alvorecer, quando o temporal estava no apogêo, o trans-
porte Marquette foi abalroado pelo seu matalote de popa, o Arlin-
gton, que lhe abriu enorme brecha na alhêta de bombórdo, inutili-
zando-lhe além disso o leme. O infeliz navio começou a imergir,
a velocidade diminuiu consideravelmente e, aos poucos, atravessou
as enormes ondas, em desesperada situação. Com grande difi-
cr.ldade fêz funcionar o olofóte para comunicar o desastre e pedir
socorro, aliás em tal situação mui problemático. Além deste, du-
rante a noite tempestuosa, deram-se outros acidentes que produ-
ziram naufrágios e mortes.

Ao clarear, examinada a situação, o almirante Doyle, como
chefe mais caracterisado do comboio, ficava ao seu arbitrio suspen-
der a viagem e regressar ao ponto de partida. Ciente do muito que
arriscava, não obstante, determinou proseguir, após conferenciar
com o general Dykerman, que, desde logo, se declarou decidida-
mente oposto a volver atraz.

Devido ao atrazo causado pelo temporal e afundamento de dous
transportes, na manhã de 8 de Janeiro de 1932 a frota achava-se a
250 milhas a Este das Bonin. Nessa altura deveria unir-se á esqua-
dra os aérodromos navais comandados pelo Capitão de Mar e Guerra
Miller; ao chegar a esse ponto, porém, nenhum aérodromo foi avis-
tado. Não obstante, o almirante Doyle supôz que Miller se achasse
nas proximidades e, em vista disso, destacou em sua busca vários
aéroplanos dos cruzadores Minneapolis e Concord e quatro contra-
torpedeiros.

De fato, os navios de Miller estavam á considerável distancia
do ponto de reunião. O mesmo que se dera com a frota, encon-
trára, dias antes, tempo duro, sofrendo o aérodromo Shaffer tais
avarias no leme e em uma helice que, praticamente, ficara inutili-
zado.

A julgar pelo alarma da radiotelegrafia, havia grande azáfama
entre os nipões. No espaço de duas horas o Cincinati interceptou
dezenas de comunicações que, cifradas pelo código japonês, não foi
possível entender. Sem embargo, a sua significação não dava logar
a duvidas. O radiograma do Cincinati avisando a presença de su-
bmarinos inimigos chegou ao comandante Miller ás seis e trinta da
manhã.

Ante a evidencia da impossibilidade de realizar o projetado
ataque ás Bonin e não se necessitando já dos aérodromos navais,
o essencial agora para a segurança das forças, era a retirada o mais
depressa possível daquela zona perigosa.

Já então, o almirante Dollinger, comandante em chefe da frota,
se achava informado da situação, cuja extrema gravidade não podia
desconhecer. Achava-se aproximadamente a 450 milhas ao noro-



GUERRA SIMULADA 35

este da ilha Wake e, portanto, a 1.200 das Bonin. Si, como era de
supor, os transportes estavam próximos das Bonin, a frota japonesa,
que, á voz de alarma dada pelos submarinos, teria saído de Yoko-
suka, poderia alcançar o comboio na metade do tempo que o almi-
rante Dollinger necessitaria para chegar oportunamente. A si-
tuação do comboio podia, pois, ser extraordinariamente critica.
Contra esse perigo, nada de eficaz cabia fazer: os presentimentos
do almirante pareciam confirmar-se; não obstante, não duvidou
um só momento quanto ao caminho que deveria empreender. A
frota tinha consumido, desde Midway, aproximadamente a terça
parte do combustível e, portanto, tinha ainda o suficiente para umalarga rota á toda velocidade, deixando, naturalmente, margem paraa viagem de volta. Contudo, a segurança da força expedicionária
antepoz-se á toda outra consideração. Assim, ao clarear o dia, as
três divisões de encouraçados, com os seus cruzadores e contra-
torpedeiros, rumaram diretamente a Porto Lloyd, a 18 "knots" de
velocidade.

O grosso da frota japonesa, dada a sua grande distancia aocomboio, tinha poucas probabilidades de poder intervir: ordens,contudo, foram dadas a três de seus cruzadores de combate, capazesde desenvolver vinte e oito "knots", adeantar-se e efetuar, si
possivel, a missão com a força do almirante Isomura. Além disso,afim de intensificar a perseguição, desde Yokusaka á Kkre, envia-rair doze grandes aviões a Porto Lloyd, onde cooperariam com asforças de Isomura para localizar as forças americanas e força-las
a combater.

^O almirante Doyle ignorava, naturalmente, todas essas dispo-siÇões, não se fazia, porém, nenhuma ilusão quanto ao perigo a queestava exposto. O comboio mantinha uma velocidade de doze"knots"; o navio insignia, cruzador Mineapolis, navegava á testacom o Marblehead e Concord por cada alheta; os caça-torpedeiros
formavam a cortina anti-submarina e o Cincinati, cobria a reta-
guarda. A's seis da tarde incorporou-se o aérodromo Saratoga.ocupando posto pelo través do navio chefe. E agora, pela pri-meira vês, as forças expedicionárias puderam comprovar com os
Próprios olhos a rede que em seu derredor se estendia. Denuncia-
dos pelo zumbido dos potentes motores, avistaram-se pela popa dous
grandes hidroaviões, que foram saudados pela artilharia antiaérea
do Cincinati, enquanto o Saratoga enviava vários aparelhos em
Perseguição. Um dos japoneses lançou varias bombas, em altura
"e 1.700 metros que não lograram atingir os alvos. O outro apa-relho dirigiu-se ao Saratoga, ao qual parecia resolvido a atacar a
Pequena altura; não conseguiu, porém, realizar o intento, pois veiu
abaixo em chamas, caindo alguns de seus restos no convés do
Mineapolis. o primeiro hidroavião rumou ao oeste indo-lhe noencalço os aviões de caça do Saratoga.

O almirante Doyle soube que os dous exploradores aéreos, antesde se abalançar ao ataque, comunicaram a situação de seus navios
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á frota japonesa. Durante a noite ouviu-se o zumbido de motores
de aéroplanos: com as primeiras luzes do dia 9 de Janeiro, se poude
comprovar que o perigo estava próximo. Pelo sudoeste distin-
guiam-se fumaças no horizonte, surgindo aos poucos confusas si-
lhuetas de quatro navios de grande porte. Os aéroplanos enviados
para reconhe-los assinalaram cruzadores inimigos que se lhes afi-
gurava de grande tonelagem. Viu-se desde logo que se tratava da
esquadra do almirante Isomura que, com velocidade máxima, corria
ao encontro da presa, decidido a assestar-lhe duro golpe.

A' primeira vista, as forças não eram mui desiguais. Cada
qual contava com quatro cruzadores, embora o Minneapolis fosse o
único navio americano montando canhões de 203 milimetros, contra
três japoneses com igual armamento. O almirante Doyle dispunha
de trinta contra-torpedeiros, além dos aviões do Saratoga, que po-
deriam fazer pender a balança em seu favor. O inimigo carecia
de caça-torpedeiros e a sua aviação reduzia-se a poucos aparelhos
transportados pelos cruzadores.

Si o almirante tivesse as mãos livres, só com os seus navios d?
guerra, muito bem poderia levar a melhor no encontro; atado, po-
rém, como estava pela presença de seus lentos transportes que, de
modo algum, podia desamparar, a sua liberdade de ação era suma-
mente limitada. As sete da manhã, achando-se o inimigo a 21.000
metros, adotou a formação de combate.

O Minneapolis e os outros três cruzadores formaram em linha
de fila, por boréste dos transportes, sendo-lhes ordenado governar
ao nordeste, protegidos por doze contra-torpedeiros, em previsão de
um ataque submarino. O Saratoga, que ocupava posto intermédio
entre os transportes e os cruzadores, estava ainda fora do alcance
da artilharia inimiga, e, por conseguinte, em situação favorável
para lançar os seus aparelhos em auxilio dos cruzadores ou para
repelir um ataque contra o comboio, segundo as circunstancias.
Por último, os vinte contra-torpedeiros restantes formaram pela
proa e por boréste do navio chefe, prontos a atacar a linha ini-
miga com os seus torpedos.

Emquanto os navios ocupavam os seus postos, novos hidro-
aviões japoneses surgiram pelo quarto quadrante, mas em grande
altura para ser» alcançados pela artilharia antiaérea. Esses apare-
lhos procediam das Bonin, e formavam parte da força aérea que
no dia anterior saíra de Yokosuka e Kure. Esses aparelhos, com
um raio de ação de 3.000 milhas, podiam sustentar-se no ar dous
dias consecutivos, e "graças ás noticias radiotelefónicas por eles
comunicadas, pôde ter o almirante Isomura informação exata da
formação do inimigo, permitindo-lhe iniciar o ataque com notáveis
resultados" — assim disse o Estado Maior naval japonês na hü-
toria da guerra. "Conhecidas as posições das colunas americanas,
imediatamente ordenou ao Kasagi fazer um desvio para cair, pelo
norte, sobre os transportes, ao tempo em que os outros três navios
tivessem a esquadra americana sob intenso fogo."
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Ao observar que um dos cruzadores japoneses destacava-se da
linha, e, a marcha forçada, se dirigia ao norte, o almirante Doyle.
como depois se soube por um dos oficiais de seu Estado Maior que
sobreviveu ao desastre, cientificando-se de que o inimigo tramava,
esteve a ponto de ordenar a esquadra a orçar dezeseis quartas,
saindo-lhe em perseguição, depois, porém, de refletir, compreendeu
que a nada conduziria tal movimento.

Como os três cruzadores japoneses que ora navegavam em rumo
paralelo ao seu, encurtando gradualmente a distancia, mantinham-
se imperturbáveis, seria indubitavel que, ao ter dado a volta, como
num momento pensou, a esquadra inimiga, de pronto, se teria lan-
çado sobre os transportes. A única cousa que pôde fazer foi ordenr.r
aos caça-torpedeiros do comboio que mantivessem afastado o Ka-
sagi, custasse o que custasse, dando ao mesmo tempo ordem ao
Saratoga para lançar um ataque contra o dito cruzador. No inte-
rim em que eram dadas essas ordens, o navio chefe japonês, seguido
pelo Yoshino e Ohi, abriu fogo a 16.500 metros. Essa distancia,
embora nominalmente dentro do alcance dos conhões de 203 mili-
metros, na pratica resulta demasiado grande para que o tiro possa
ser eficaz. Ao estar o inimigo a 14.500 metros, nem por isso,
deixou o almirante Doyle de ordenar romper fogo, efetuando assim
todos os seus navios, si bem que todos eles estivessem armados com
conhões de 152 milimetros, o que redundou cairem os projetís aquém
do adversário. O Minneapolis, armado de canhões mais reforçados,
conseguiu centrar o Chitose, adquirindo, momentos depois, grande
intensidade o canhoneio.

O almirante Doyle, varias vêses tentou encurtar a distancia,
afim de entrar em ação a artilharia de 152 milimetros; o inimigo,
porém, atilado, metia o leme contra, mantendo-se sempre a 14.500
metros. Os japoneses iam sensivelmente adeantando-se, pois o
almirante Doyle, para não afastar-se em demasia dos transportes,
mantinha-se em velocidade de vinte "knots", ao passo que o ini-
migo desenvolvia vinte e cinco. Chegou, sem embargo, o momento
em que o almirante americano se viu forçado a, por sua vêz, aumen-
tar a marcha para vinte e três -knots", para evitar que os nipões
lhe cortassem a proa e, nessa posição batessem de enfiada os seus
navios. Neste comenos, os japoneses meteram quatro quartas a
dentro: os rumos das duas esquadras convergiam rapidamente e a
distancia diminuiu para 11.000 metros e, dentro em pouco, para
8.300, que foi o momento culminante do combate; dispararam-se
bordadas umas logo após outras e os impactos sucederam-se sem
interrupção.

Uma salva do Minneapolis alcançou íntegra o Chitose, botando-
lhe abaixo a chaminé de proa e causando-lhe violento incêndio.
Dous minutos depois o Minneapolis recebeu, por sua vêz, vários
Projetís, um dos quais caiu em cheio na torre de combate, matando
o almirante Doyle e deixando gravemente feridos aos mais ocu-
Pantes. Momentaneamente sem governo, o navio chefe deu forte
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guinada em sentido ao inimigo, que, aproveitando da oportunidade,
o crivou com granadas de alto explosivo antes de lhe dar tempo de
ocupar de novo o seu posto.

Pouco depois, o Ohi, contra o qual o Cincinati centrara o tiro
com salvas mui rápidas, afundou-se de popa, ficando em situação
mui critica, envolto em fumaça e vapor, e sem responder ao fogo.
Três salvas mais e- depois de terrivel explosão, o navio emborcou,
levantando vagalhões de um e outro bordo.

Mas, já então começara a manifestar-se a superioridade dos
japoneses. O Minneapolis, com duas torres inutilizadas e algumas
brechas no costado, aproxima-se da agonia. No Marblehead, as
granadas de 203 milimetros tinham, por completo destruido a ba-
teria de proa, e outras, penetrado pelo costado, produzindo tais
vias dágua que o navio adernou a boréste de modo alarmante; a
inclinação do navio reduziu a velocidade, impedindo-lhe de se uti-
lizar da artilharia. O Concord também recebera grandes danos,
continuava, porém, disparando com quasi todos os canhões, apezar
de ter perdido mais de metade da sua guarnição. Por último o
Cincinati, ocupado principalmente com o cruzador ligeiro Ohi, esca-
pou com escassas avarias, pois o único impacto de importância
recebido, foi o de um projétil que penetrou na casa das caldeiras
de proa.

Quanto aos japoneses, o Chitose tinha uma torre e a máquina
de bombordo inutilizadas, além de vários incêndios de importância
em distintas partes do navio. O Yoshino ia bem até que um tor-
pedo — o único que o alcançou em vários ataques de contra-torpe-
deiros adversos — ferindo-o a poucos metros da proa.

Na primeira fase do combate, o almirante Doyle mandara os
contra-torpedeiros atacar, o que foi cumprido através verdadeiro
furacão de ferro que, de pronto, poz muito deles fora de combate,
No primeiro ataque, cinco foram a pique e, dos vinte ou trinta tor-
pedos disparados, nenhum feriu o alvo. No segundo ataque foi
alcançado o Yoshino, nove, porém, tiveram que retirar-se com con-
sideraveis perdas. Dos vinte contra-torpedeiros que acompanha-
vam a esquadra, só nove ficaram aptos a combater.

Por volta das 8 hs. da manhã, o almirante Isomura resolveu dar
o golpe de morte na frota americana: ordenou ao Yoshino para
concentrar fogos sobre o Minneapolis, fazendo o mesmo com o seu
navio; o navio chefe americano foi materialmente reduzido a pe-
daços. As granadas de 115 miligramos atravessaram-lhe de parte
a parte os costados desprovidos de proteção, e as repetidas expio-
soes deslocaram-lhe o convés couraçado protetor, projetando des-
troços na casa das máquinas; ao mesmo tempo que enormes massas
dágua irrompiam na casa das caldeiras apagando os fogos e obri-
gando os maquinistas e foguistas a abandonar os seus lugares.
Afinal, o navio cessou de mover-se, e assim permaneceu durante
algum tempo, agüentando verdadeira chuva de projetís que lhe
caiam encima. O Marblehead, ferido de morte, fez um esforço su-
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premo para defender o navio chefe, interpondo-se entre êle e o
adversário; esforço e abnegação inúteis; o Minneapolis entrara no
perido agónico e, minutos após, imergia para sempre.

Uma vêz livre do seu principal contestante, o almirante japonês
dispoz-se a terminar com o resto da esquadra americana. Os seus
dous navios concentravam o fogo contra o Marblehead e o Concord,
quando, inopinadamente, se viram atacados por um grupo de aviões
que lhes arrojaram porção de bombas carregadas de gases incendia-
rios. Agüentou o empuchão do furioso ataque, sofrendo danos con-
sideraveis, principalmente pelo efeito dos gases, que inutilizaram
o pessoal que estava no convés, e logo filtrando-se nas torres co-
bertas. Envolto em atmosfera de vapores nocivos e alcançado dire-
tamente pelas bombas, o formoso cruzador deixou a linha, paro-
cendo sem governo, silenciando a artilharia. Na ocasião, os contra.-
torpedeiros Goldsborough e Preston, ao apercebercm-se situação em
que se achava o navio chefe inimigo, se lhe atiraram, lançando-lhe
torpedos a menos de quinhentos metros. A maioria alcançou o alvo
quasi que simultaneamente, escutando-se uma só e imponente de-
tinação e, pouco depois, enormes linguas de fogo cobriram-no até
aos topes. Ao dissipar-se a fumaça, só se via do Chitose a almeida
e, dous minutos após, desaparecia de todo.

Uma vêz liquidado o Chitose, os aviões dirigiram-se contra o
Yoshino, que então, tratava de afastar-se á toda força do lugar da
ação; foi, porém, alcançado varias vêses pelas bombas e, com a
metade da guarnição insensibilizada pelos gases, conseguiu, no en-
tanto, escapar.

Ao tempo em que ocorriam esses acontecimentos, o Kasari esta-
va ás voltas com os indefensos transportes, causando-lhes grandes
estragos. Ao aproximar-se pela primeira vêz, sairam-lhe ao en-
contro os contra-torpedeiros Hopewell, Evans, Farragut e Zellin: o
tiro certeiro, porém, do Kasari inutilizou os adversários, afundando
dous, sem ser alcançado pelos torpedos.

O Kasari, depois de ter feito grandes estragos entre os trans-
portes, coube-lhe, por sua vês a mesma sorte do Chitose e do Yo-
shino. Alguns aviões do Saratoga foram-lhe no encalço e, de pouca
altura, arrojaram-lhe enormes bombas gasogenas de antemão pre-
paradas para serem atiradas sobre as baterias de Porto Lloyd. Logo
se viu que o Kasari era um navio perdido. As quatro quintas partes
da sua guarnição ficara fora de combate pelos efeitos dos gases.
Dous torpedos lançados á queima roupa bastaram para, de vêz, dar
cabo dele.

Dos quatro cruzadores que constituíam a esquadra do alnn-
rante Isomura, três se perderam. Segundo os dados publicados
Pelos japoneses depois da guerra, as baixas excederam de 1.200
homens, incluindo os desaparecidos. Os americanos perderam o
cruzador Minneapolis e o navio apoio Melville; o Marblehead fica-
ram cm tal estado, que foi preciso acaba-lo com um torpedo; o Con-
c°rd, com grandes avarias no casco e máquinas, podia, mesmo
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assim, mover-se; o Cincinati teve melhor sorte, conquanto ficasse
bastante estropiado. Dos contra-torpedeiros, oito foram a pique
e outros três ficaram inutilizados. As baixas da esquadra eleva-
ram-se a 1.000 homens entre oficiais e marinheiros.

Tudo o que acima ficou dito não passa de ficção como, aliás,
previne a epígrafe. As ações, os trancos, as peripécias, a correção
das manobras, a perfeita tecnologia marítima e cientifica, são de
tal modo narradas e fixadas que, mesmo aos mais sabidos profis-
sionais, se afigura estarem lendo uma narração verídica de feitos
e peripécias guerreiras realmente acontecidos.

Isso, indica o gênio de quem os engendrou. Transcrevendo-os;
embora em síntese, para as colunas desta "Revista", prestamos de-
vido preito ao alto saber do eminente escritor naval inglês Hector
C. Bywater.

Augusto Vinhaes

te t



CONVERSÃO DE INSTANTES

O emprego do elemento "E"

1. Notações.

HS Hora sideral
HSL Hora sideral local
HSG . Hora sideral em Greenwich
HC Hora civil
HCL Hora civ
HCL' Hora civi
HCG Hora

local
il local approximada

civil em Greenwich
HCG' Hora civil em Greenwich approximada
PV Angulo horário astronômico do sói verdadeiro
PVL Angulo horário astronômico do sol verdadeiro, em relação

ao meridiano local
PVG Angulo horário astronômico do sol verdadeiro, em relação

ao meridiano de Greenwich
PC Angulo horário astronômico do sol civil
AV Ascensão recta do sol verdadeiro
AC Ascenção recta do sol civil
AM Ascensão recta do sol médio

Elemento do Almanak para passar de HC para PV
EO Valor de E a 0 hs. de Greenwich
EC Valor de E no instante considerado
VE Variação de E

Longitude

2. Em certo instante definido pela HS, temos:

HS = PC +AC
HS = PV + AV Dahi
PV = PC+ (AC —AV)
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A quantidade entre parenthesis se escreve

AC — AV = 12 + AM — AV e, por ser o modulo de
AM — AV

sempre menor do que 12, a mesma quantidade é sempre positiva. E' esta quan-
tidade que constituc o elemento E do Almanak náutico inglez. Temos, pois, por
definição:

AC-—AV = e, em conseqüência,
PV = PC + E.

Por ser
PC = HC, escrevo:
PV = HC + E (1) da qual se deduz :
HC = PV — E (2)

.3. O emprego da equação (1) para determinar PV não tem difficuklade
desde que se conheça HCG.

O almanak dá em cada dia para o instante cm que

HCG = O

o valor de E, que designo por EO, é fácil calcula-lo para o valor conhecido
de HCG.

O segundo membro de (1) é sempre uma addição; se o seu resultado fôr
maior que 24 lis., é preciso subtrahir delle 24 hs.

Observação: — A não ser na determinação dos estados absolutos pela
observação do sol, e no calculo do nascer e pôr deste astro, nos
demais cálculos que exijam relativa precisão, o navegante conhece
sempre HCG, pelo chronometro, e determina PVG pela formula (1).
Se elle conhece PVL pelo calculo de uma observação, obtém P pela
combinação de PVG e PVL. Se elle quer conhecer PVL por meio
da longitude, o calculo não é mais difficil.

E' fácil de ver que a ambigüidade que pôde surgir para PV,
de dois valores differindo de 360" ou 24 horas, não tem importância
na solução de qualquer destes dois problemas.

O primeiro dclles se redu2
a determinar o arco GL ou yS~ ^s. <r
seu rcplcniciito (1), conhecidos
os arcos SL e SG da mesma
origem e mesmo sentido.

E' claro que o arco GL de-
pende exclusivamente das posi-
ções dos pontos (', v I. na cit-
cumferencia, posiçSei determi-
nadas sem ambigüidade por
qualquer doi arcos das for-
mulas:

K -360 + SL c
K -360+SG.

/l \
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O segundo problema se reduz a determinar o arco LS, conhe-
cendo os arcos GS e GL de sen-
tidos determinados. E' claro que yr^ ^\. <
o arco LS depende exclusiva-
mente das posições de G em re-
lação a S, e de L em relação
a G, posições determinadas sem
ambigüidade por qualquer dos
arcos que satisfazem a

K : 360 + GS e
K :360 + GL.

E', por certo em vista dis-
to, que o Almanak affirma a
desnecessidade de se transformar hora verdadeira em civil.

Mas alguns não se querem conformar com esta restrição e, com
os recursos do mesmo almanak, desejam converter hora verdadeira
em civil.

Como quem conhece a hora verdadeira conhece o angulo ho-
rario astronômico do sol verdadeiro, e não ha, em geral, duvidas
do que seja o angulo horário astronômico do sol verdadeiro, con-
sidero o problema, de que me vou oecupar, como sendo: "conhe-
cido o angulo horário astronômico do sol verdadeiro, determinar a
hora civil ".

4. O problema não offerece difficuldade.
A formula (2) se considerará como sendo

HC = 24 + PV —E (3)

A constante 24 corresponde ao artificio trigonométrico de converter o arco
PV —i E quando negativo, no arco da mesma origem e mesma extremidade, mas
de sentido opposto, 24 + PV —E.

Isto posto, admittimos que se conheça a data civil de Gvv. do instante a que
corresponde o valor de PV que estiver sendo considerado.

Além disso supporemos qu eo valor de PV está referido ao meridiano de
Gw.; assim o problema é determinar o primeiro membro de

HCG=PVG— E (1)

em que se conhece PVG e se vae determinar E por meio do almanak.
Uma vez que se conhece a data, o almanak forenece o valor de EO.
O valor de PV augmentado de 12 horas, dá o valor approximado de HC;

assim, temos :
HCG' = PVG + 12

(D — O symhulo l'W. significa um valor determinado da variável PVG, como, em
geral, x representa um valor determinado da variável x.
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Chamando EC o valor de E no instante em que

PVG = PVG

HCG = PVG — EC e está resolvido o pro-
blema.

Quando se conhece PVL, obtem-se, pela applicação da longitude, PVG, de
que se deduz HCG', que é fácil de datar correctamente se se conhece o dia civil
que está decorrendo cm Gw.

Determinada e datada HCG' calcula-se com ella VE e, em seguida, EC;
obtem-se então HCL pela formula

HCL = PVL —EC

Observação : — 0 calculo de VE empregando HCG' em vez de HCG pro-
duz um erro; mas este erro nunca pode exceder de 0,20. Uma
segunda approximação é, por conseqüência, inútil.

S. Exemplos:

I. Em um logar cuja longitude é egual a 2 h. 54 m. W, obteve-se
PVL = 18 h. 15 m. no dia 11/9/31. Pede-se HCL.

Solução:

PVL = 18 h. 15 m. 00 s.
G = 2 54 00 W.

PVG =21 09 00

HCG'= 9 09 00 (11/9/31)

HCG' foi datada de 11/9/31, por não haver duvida de que é este o dia que
está decorrendo em Gw.

Prosigamos.

VE= 08 s.
K()=12h. 02 m. 56 (11/9/31)

EC = 12 03 04

PVL = 18 15 (X)

HCL= 6 11 56 (11/9/31)
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II. Em um logar cuja longitude é egual a 2 h. 54 m. W, obteve-se
PVL = 5 h. 50 m., no dia 11/9/31.

Pede-se HCL.

Solução

PVL = 5 h. 50 m.
G = 2 54 W

PVG= 8 44
HCG'= 20 44 (11/9/31)

Não ha duvida de que se está, em Greenwich, no dia 11/9/31.

VE= 18 s.
EO = 12h. 02 m. 56 (11/9/31)

EC =± 12 03 14

EC = 12h. 03 m. 14 s.
24+PVL = 29 50

HCL =17 46 46 (11/9/31)

III. Em um logar cuja longitude é egual a 2 hs. 54 m. W, obteve-se
PVL = 9 h. 16 m. 09 s., no dia 30/9/31.

Pede-se HCL

Solução

PVL=09 h. 16 m. 09 s.
G= 2 54

PVG=12 10 09
HCG' = 00 10 09

A este valor de HCG', só pôde corresponder, no caso, a data de 1/10/31.

EC = 12h. 09 m. 54 s. (1/10/31)
24 +PVL = 33 16 09

HCL = 21 06 15 (30/9/31)

6. Consideremos, agora, os casos em que pôde haver duvida acerca da
data de Greenwich, não o havendo, porém, acerca da data local.

Isto oceorre quando HCG' indica um instante próximo ao fim ou ao co-
meço de um dia, podendo então oceorrer que, na realidade, se esteja no começo
do dia seguinte ou no fim da véspera.
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Esta occurrencia não conduz á difficuldades, nem delia resulta menor pre-
cisão nos cálculos.

Exemplos:

IV. Em um logár cuja longitude é cgual a 6 h. 20 m. E, obteve-se
PVL=18 h. 15 m. no dia 12/2/31. Pede-se HCL.

Solução

PVL = 18 h. 15 m.
G= 6 20 E

PVG = 11 55
HCG' = 23 55

Poder-se-ia, a primeira vista, querer dar a data de 12 (data local) a HCG',
mas o valor de HCG' indicando a parte final de certo dia, este não pôde ser, no
caso senão dia 11/2/31.

Pomos, pois:

HCG'= 23 h. 55 m. (11/2/31).
VE= Os.
EO = llh. 45 m. 38 s. (11/2/31)

EC = 11 45 38
PVL=18 15 00

HCL = 6 29 22 (2/2/31)

Pelo valor achado para HCL, verifica-se que HCG é egual a 0 h. 09 m. 22 s.
(2/2/31).

A differença, entre o valor de EC calculado para esta hora e o empre-
gado, é a mesma qua resulta, mesmo quando não haja differença de data, do
emprego de HCG' em vez de HCG.

V. Em um lugar cuia longitude é cgual a 6 h. 20 m. W, obteve-se
PLV = 5 h. 50 m., no dia 8/10/31. Pede-se HCL.

Solução

1>VL= 5 h. 50 m.
G= 6 20 W.

PVG=xl2 10

HCG'=00 h. 10 m (9/10/31)
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Datei esta hora de Greenwich de 9, e não de 8, porque ella indica o começo
de certo dia e este não podia ser o dia 8 porque, se o fosse, a data local seria 9
e não 8. Prosigamos.

VE 00 s.
EO = 12 h. 12 m. 20 (9/10/31)

EC = 12 12 20

24 + PVL = 29 50 00

HCL=17 37 40 (8/10/31)

Pelo valor achado para HCL verifica-se que HCG é egual a 23 hs. 57 ms.
40 s. (8/10/31).

Cabe a mesma observação final da solução do problema anterior.
7. Como é sabido, a duração do dia verdadeiro pôde ser menor, como pôde

ser maior, que a do dia médio. No caso de ser maior, pôde occorrer que, ao co-
meçar certo dia civil, PV tenha um valor, próximo de 12 hs., e ao terminar este
dia civil, tenha um valor menor do que o primeiro.

Neste caso, haverá valores de PV que não occorrem em tal dia civil, isto é,
em tal data. E' o que acontece, por exemplo, no meridiano de Gw., no dia
Io de Junho de 1931; quando este dia começa, o angulo horário astronômico do
sol verdadeiro é de 12 h. 02 m. 32,99 s., quando elle acaba esse angulo horário
é de 12 h. 02 m. 24,35 s.

Vê-se pois, que, neste dia, não podem ser valores de PVG, os de x que
satisfazem ás desegualdades:

Vê-se pois, que, neste dia, não podem ser valores de PVG, os de x que sa-
tis fazem ás desegualdades:

12 h. 02 m. 24,35 s. < x < 12 h. 02 m. 32,99 s.

No caso da duração do dia verdadeiro ser menor que a do dia médio, acon-
tece que certos valores de PVG occorrem duas vezes no mesmo dia civil, isto é,
na mesma data.

E' isto o que acontece, por exemplo, no meridiano de Gw no dia 1° de
Maio de 1931. Ao começar este dia, o valor de PVG é de 12 h. 02 m. 48,12 s.,
quando elle acaba, o valor (le PVG é de 12 h. 02. m. 56,03 s. Vê-se, pois, que 

'

Por duas vezes, no dia 1° de Maio de 1931, PVG toma os valores de x que satis-
fazem ás desegualdades:

12 h. 02 m. 48,12 s. < x < 12 h. 02 m. 56,03 s.

8. Quando, dado o valor d.' PVL, acontece que o valor simultâneo Je"VG não pôde occorrer no dia civil que se suppõe estar decorrendo em
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Greenwich, isto não traz difficuldades nem complicação nos cálculos, d;sde
que se date judiciosamente a hora civil approximada de Greenwich.

Exemplo:
VI. Em um logar cuja longitude é 4 h. 54 m., obteve-se PLV = 7 h. 08 m.

28 s. no dia l"/6/31. Pede-se HCL.

Solução

PVL= 7 h. 08 m. 28 s.
G= 54 W

PVG = 12 02 28

HCG'= 02 28 (2/6/31)

EC=12 02 24 (2/6/31)
24 + PVL = 31 08 28

HCL = 19 06 04 (176/31)

Pelo valor achado para HCL, verifica-se que HCG' é cgual a 00 h. 60 m.
04 s. (2/6/31), o que confirma que o valor de PVG considerado não occorre no
dia Io.

Para evitar em caso como este, a apposição de uma data (necessariamente
civil) a um valor de PV impossível de occorrer nesta data, é que nunca faço
seguir os valores de PV de data; faço seguir da data a hora civil, que seja, ri-
gorosamente ou approximadamente, simultânea de PV.

9. Quando dado o valor de PVL, acontece que o valor simultâneo de PVG
pôde occorrer duas vezes no dia civil que se suppõe estar de correndo em
Greenwich, se se data judiciosamente a hora civil approximada de Greenwich
o calculo se faz com a mesma simplicidade dos demais casos já considerados.

Exemplos:
VII. Em um logar cuja longitude é de 4 h. 54 m. W, obteve-se

PVL = 7 h. 08 m. 54 s. no dia T/S/31. Pcde-se HCL?

Solução:

PVL =
G =

7 h.
4

08 m.
54

54 s.
W

PVG =12 02 54

HCG'= 0 h. 02 m. 52 (2/5/31)

EC=12 02 56 (2/5/31)
24+PVL = 31 08 54

HCL =19 05 58 (1/5/31)
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Pelo valor achado para HCL, verifica-se que HCG é egual a 23 h. 59 m. 58 s.
(175/31).

Esta hora civil corresponde ao segundo dos dois instantes em que occorre
o valor de PVG, 12 h. 02 m. 54 s. no dia l°/5/31.

Consideremos outro exemplo:
VIII. Em um logar cuja longitude é de 4 h. 54 m. W, obteve-se

PVL = 7 h. 08 m. 52 s. no dia 30/4/31. Pede-se HCL?

Solução

PVL = 7 h. 08 m. 54 s.
G= 4 54 W

PVG = 12 02 54

HCG' = 02 54 (175/31)

EC = 12 02 48 (175/31)
24 + PVL = 31 08 54

HCL = 19 06 06 (30/4/31)

Pelo valor achado para HCL, verifica-se que HCG é egual a 00 h. 00 m.
06 s. (l0/5/31). Esta hora civil corresponde ao primeiro dos dois instantes em
que occorre o valor de PVG, 12 h. 02 m. 52 s., no dia 175/31-

10. Resta agora examinar os casos em que, além do conhecimento da data
no local, é indispensável ter, independentemente do valor de PVL, indicação,
ainda que grosseira, de HCL. Isto tem logar quando o valor de PVL occorre
duas vezes, no mesmo dia civil, de sorte que é necessário quando se pretende de-
duzir HCL fixar qual dos dois valores é o considerado.

Este caso não pôde occorrer senão com valores de PVL próximos de
12 horas; desta sorte, só em latitudes muito altas, occorrem casos reaes de va-
lores de PVL em taes condições.

Vejamos alguns exemplos.
IX. Em um logar cuja longitude t de 2 li. 54 m. W, obteve-se

PVL = 12. h. 10 m. 05 s., no dia 1° de Outubro de 1931, nas proximidades do
começo do dia civil.

Solução:

PVL =12 h. 10 in. 05 s.
G = 54 00 W

PVG =15 04 05

HCG'= 04 05 (1710/31)
VE 2,5 s.
EO = 12h. 09 m. 54 s. (1710/31)

EC = 12 09 56,5
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EC= 12 h. 09 m. 56,5 s.
PVL = 12 10 05,0

HCL =00 00 08.5 (1-/10/31)

X. Em um logar cuja longitude é de 2 h. 54 m. W, obteve-se PVL = 12 h.
10 m. 05 s. no dia 1" de Outubro de 1931, nas proximidades do fim do dia
civil.

Solução:

PVL =12 h. 10 m. 05 s.
G = 54 00 W

PVG = 15 04 05

HCG'= 04 05 (2/10/31)

VE 2,5

EO = 12 10 13,5 (2/10/31)
EC = 12 10 16,0

24+PVL = 36 10 05.0

HCL = 23 59 49,0 (1710/31).

Observação: — Sempre na pratica, na solução de um problema real, tem-se,
no problema mesmo, indicação da época do dia civil em que occorrc
o valor de PV de que nelle se cogita.

Os exemplos tiveram por fim mostrar que, ás vezes, é indis-
pensavel utilisar tal indicação.

Por ourto lado quando se formulam problemas para exercitar a
pratica de conversão de instantes (como se costuma chamar), os
exemplos servem para mostrar que o enunciado de um problema
só está completo quando tácita ou expressamente vem a referida
indicação.

11. As observaçfflcs que fizemos não dependem do emprego do elemneto E,
mas do facto de não ser dado o valor deste elemento para o instante em que

PVG = O,

o qu"í torna forçoso o emprego de HCG' para corrigir E.
Algumas cphcmerides, entre cilas o anmi.irio de nosso observatório e o ai-

rnanak americano, não usam o elemento li, mas trazem, sob o titulo de equação
do tempo, o valor devidamente qualificado da differença

AM — AV.

Sabido que,

PV= HC—12+ (AM — AV), deduz-sc
HC=PV + 12— (AM — AV)
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Dado PV, para determinar HC, bastará calcular o valor de (AM — AV)
para o instante considerado e applica-lo, com o signal contrario ao que vem
nas ephemerides, a PV + 12.

Podem occorrer as mesmas pequenas duvidas indicadas nos números pre-
cedentes, mas ellas se dissiparão se se adoptar o mesmo procedimento de cal-
culo.

Exemplos:
XI. Em um logar cuja latitude é de 2 h. 54 m. W, obteve-se PVL = 12h.

10 m. 05 s. no dia 1" de Outubro de 1931, nas proximidades do fim do dia civil.
Solução:

PVL = 12 h. 10 m. 05 s.
G= 54 W

PVG=15 04 05
HCG'=3 04 05 (2/10/31)

Variação de (AM —AV)
(AM — AV) a 0 hora

(AM — AV) corrigido
12 + PVL

HCL

Os signaes de (AM — AV) e de sua variação são os das ephemerides.
XII. Em um logar cuia longitude é de 2 h. 54 m. \V, obteve-se

PLV = 12 h. 10 m. 05 s., no dia 1 de Outubro de 1931, nas proximidades do
começo do dia civil.

Solução:

PVL =12 h. 10 m. 05 s.
G= 2 54 00 W

PVG=15 04 05

== 2,5 s.
+ 10 m. 13,5 s. (2/10/31)

+ 10 16,0
24 h. 10 05,0

23 59 49,0 (1/10/31)

HCG'= 3 04 05 (1710/31)

Variação de (AM — AV) = +
(AM — AV) a 0 hora = +

2,5 s.
09 m. 54,0 s (1710/31)

(AM — AV) corrigido = 09 56,5
12 + PVL = 24 h. 10 05.0

HCL =
HCL =

24
00

00
00

ou

08,5
08,5

(30/9/31)
(1710/31)

CONVERSÃO DA HORA CIVIL EM HORA SIDERAL E VICE-VERSA

12. Accrescentamos ás notações constantes do numero 1, as seguintes:
ACO —Ascensão recta do sol civil quando HCG = 0
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VAC — Variação da ascensão recta do sol civil.
ACC—-Ascensão recta do sol civil no instante considerado.

13. Dado o valor de HCL o que implica cm ser dada, também, a data,
a determinação de HSL se faz pela bem conhecida egualdad;.

HS = HC + AC

HC é dado e o valor de AC se obtcm pela formula

ACC = VAC + ACO fácil de applicar. As ephemerides dão ACO
para cada dia; conhece-se HCL e portanto HCG, e sabo-se que

3 m. 56,555 t.
VAC := HCG 

24

Este producto se acha tabulado em todas as ephemerides, em particular no
annuario de nosso observatório na pag. 232.

Damos um exemplo.
I. Em um logar cuja longitude é de 2 h. 54 m., a hora civil é de 23 h. 59m.

(12/10/31). Pede-se a hora sideral.
Solução:

HCL = 23 h. 59 m. 00 s. (12/10/31)
G= 2 54 00

HCG= 53 00 (13/10/31)

ACO = 22 22,06 (13/10/31)
VAC 28,42

ACC= 22 50,48
HCL = 23 59 00,00

HSL= 21 50,48 (12/10/31)

Observação — Na determinação do ponto, o navegante nunca tem neces-
sidade de converter HS em HC; elle pode sempre cingir-se a con-
verter HC em HS, como já vimos, na observação que termina o
n. 3, que se podia cingir a converter HC em PV.

Mas nas determinações de estados absolutos, dos chronometros
pela observação de cstrellas e planetas, bem como nos cálculos de
hora de nascer c oceaso dos mesmos astros, ha necessidade de sa-
ber passar de IIS para HC.

14. Da egualdade
HS = HC + AC, se deduz
HC = HS —AC.

Quando AC > HS, substituímos o arco negativo HS—AC pelo arco posi-
tivo da mesma origem e mesma extremidade

24 + HS —AC
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Dada HS e conhecida a data, isto é, o dia civil em que ella tem logar, dados
a que convém accrescentar por ser, as vezes necessária, uma indicação, ainda que
grosseira, da hora civil, o calculo de AC se faz facilmente.

Obtem-se um valor approximado de HCG, pela formula

HCG' = HSG— ACO

O valor de ACO toma-sc no dia civil de Gw., cujo inicio mais se appro-
xima de HSG, de accôrdo com os dados do problema.

Mas a data de HCG' não ha de ser forçosamente a que fôr escolhida para
nella ser tomada ACO. HCG' tem de ser judiciosamente datada, em vista dos
dados do problema.

De posse de HCG' judiciosamente datada, toma-se ACO desta data, cal-
cula-se ACC para o valor de HCG' e applica-se a formula

HCL=HSL —ACC, ou
HCL = 24+HSL —ACC queda HCL comum

erro sempre menor do que 0,5 s.

Exemplos:

II. Em um logar cuja longitude é de 2 h. 54 m. W, HSL = 1 h. 21 m.
50,5 s., no dia 12/10/31; pede-se HCL. Sabe-se que, no logar, já é passado o
meio dia.

Solução:

HSL= 1 h. 21 m. 50,5 s.
G= 4 54 00 W

HSG= 4 15 50,5

Sabemos, pelos dados, que em Greenwich pôde ser ainda o dia 12 ser já o
dia 13; logo tomamos, para o calculo de ACC, ACO no dia 13.

HSG= 4 h. 15 m. 50,5 s.
ACO= 22 22,0

HCG'= 2 53 28,5 (13/10/31)

Não era possivel datar HCG' de 12, pois isto recuaria a data local para o
fim do dia 11, quiçá começo de 12, hypotheses incompativeis com os dados do
problema.

ACO= 1 h. 22 m. 22 s. (13/10/31)
VAC 28.5

ACC= 22 50,5
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24+HSL=25 21 50,5

HCL = 23 59 00, (10/10/31)

A única difficuldade para resolução deste problema é a escolha da data
para tirar ACO e a data de HCG'; mas os principiantes facilitarão muito o
raciocínio se empregarem o graphico seguinte:

Sobre uma recta tomem-se três pontos para representar a origem de três
dias, o da data local, a véspera e o dia seguinte. No caso do problema, os dias
11, 12 e 13 de Outubro. Escrevam-se em correspondência com estes pontos os
valores de ACO das datas que elles representam e procure-se collocar o ponto
que representaria HSG de accordo com os dados do problema. Em nosso pro-
blema chegar-se-ia á figura que esclarece e justifica as escolhas feitas.

11 12 13 HSG
+-O—-

lh. 14m. 29s. lh. 18m. 26s. lh. 22m. 22s.

III. Em um logar cuja longitude é de 2h. 54m. W., tem-se HSL = lh.
21m. 50,5s. Tem-se duvida se decorre ainda o dia 11/10/31, ou se já co-
meçou o dia 12/10/31. Pede-se HCL.

Solução:

HSL= lh. 21 m. 50,5 s.
G= 54 W

HSG= 4 15 50,5

Traçando o graphico, achamos:

11 12 HSG 13
¦ 

lh. 14m. 29s. lh. 18m. 26s. lh. 22m. 22s.

Escolhemos a data de 12 para tirar ACO e também para HCG'.

HSG= 4 h. 15 m. 50,5 s.
ACO = 1 18 25,5

HCG'= 2 57 25,0 (12/10/31)

ACO = 1 18 25,5 (12/10/31)
VAC 29,1

ACC= 1 18 54,6
HSL= 1 21 50,5

HCL= 0 02 55,9 (12/10/31)
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Observação — A comparação dos problemas II e III, mostra que um pro-
blema que fossa enunciado assim:

"Em um logar cuja longitude é de 2 h. 54 m. W, tem-se
HSL=1 h. 21 m. 50,5. Sabe-se que no logar é o dia 12/10/31.
Pede-se HCL", teria duas soluções. A dupla solução provinha de
não estar, no enunciado, suficientemente definido o instante a que
se referia o valor de HSL dado.

14. Quando não se chama a attenção dos principiantes para o facto a que
se refere a observação que termina o numero precedente, elles podem, em casos
concretos, deixar de prestar attenção a certas circumstancias que, além da data,
concorrem para determinar o instante.

Daremos um exemplo.
IV. Determinar a hora civil em que Sirius corta, a W, o primeiro vertical,

cm um logar no qual L =22° 54', G = 2 h. 54 m., no dia l°/4/31.
Solução:
Chamamos P o angulo no polo de Syrius no instante considerado e D a sua

declinação. E' sabido que
tgD

cos P 
tgL

Do annuario obtemos D e, fazendo o calculo, achamos:

D =16" 37' 20" log tg =",4749957
L = 22 54 00 log cotg= 0,3742591

log cosP = 1,8492548
P=3 h. 00 m. 7 s.

Por se tratar do corte a W, é egual ao angulo horário astronômico c
temos

HSL = 3 h. 00 m. 7 s. +6 h. 42 m. 07 s.

uma vez que o valor da ascensão recta de Syrius é, no dia considerado, de
6 h. 42 m. 07 s.

Resta agora vêr qual é a hora civil correspondente a HSL = 9 h. 42 m. 14 s.,
nas condiçÕ2s do problema.

HSL= 9 h. 42 m. 14 s.
G= 2 54 00 W

HSG = 12 36 14
ACO = 12 37 30 (2/4/31)

HCG'= 23 58 44 (l"/4/31)

31 1" HSG 2

12h. 29m. 37s. 12h. 33m. 34s. 12h. 37m. 30s.
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O graphico justifica as datas. Com effeito, o inicio do dia 2 é o mais
próximo de HSG; mas o valor de HCG' occorre no dia 1°.

ACO = 12 h. 37 m. 33,6 s.
VAC 56

ACC = 12 37 29,6
24+HSL = 33 42 14

HCL = 21 04 44,4 (l°/4/31)

Observação — Note-se que no dia 1° de Abril ha, em Gw., dois instantes nos
quaes

HSG =12 h. 36 m. 14 s.

Se nós applicassemos para obter HCG o processo indicado no
Annuario, poderíamos recahir no instante que não interessa. De
accôrdo com o processo indicado, o calculista não precisa se pre-
oecupar com esta circumstancia. Veremos isto melhor, no numero
seguinte.

15. O procedimento indicado para passar de HS para HC, poderá pa-
recer desnecessariamente complicado; effectivamente, comparado com o que vem
exposto nas 18 primeiras linhas da pag. 318 do " Annuario do Observatório Na-
cional do Rio de Janeiro", parece muito mais complicado do que este. Entre-
tanto, convém ponderar que a exposição do Annuario é deficiente; na pratica
anparecerâo difficuldadcs que o Annuario não diz como resolver. Exemplifi-
quemos.

V — Em um logar cuja longitude é de 2 h. 50 m. 23 s. W, deseja-se saber,
no dia 20 de Julho de 1931, qual a hora civil corrsepondente a 19 h. 49 m.
42,87 s. tempo sideral. Tomamos os mesmos dados do problema da pag. 318 do
annuario com exccpçâo do valor da hora sideral que escolhemos. Applicando a
regra e disposição do annuario, temos

Julho 20:

Tempo sideral a 0 h. civil de Gw  19 h. 47 m. 14,88 s.
Correcção para L = 2 h. 50 m. 23 \V. 27,99

Tempo sideral a 0 h. civil local  19 47 42,87
Hora sideral dada  19 49 42,87

Diffcrença  00 02 00,00
Correcção para tarnsforinar em inter-

vallo de tempo médio 0,33

Hora civil pedida (?)  00 01 59,67
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Este resultado pôde estar certo e pôde estar errado. A hora sideral pôde
tomar, por duas vezes, na longitude e dia civil considerados, o valor de 19 h.
49 m. 42,87 s., a primeira vez no principio e a segunda no fim do dia.

No enunciado do problema não consta a qual dos dois instantes se faz refe-
rencia, se fosse ao primeiro, estava certo; mas se fosse ao primeiro, estava certo;
rencia, se fosse ao primeiro, estava certo; mas se fosse ao segundo o calculo,
ainda que o Annuario não o diga, havia de ser feito assim:

Julho 20:

Tempo sideral a Oh. civil de Gw.. =
Correcção para L=2 h. 50 m. 23 s. W:

19 h. 47 m. 14,88 s.
27,99

Tempo sideral a 0 h. civil local... = 19 47 42,87
Hora sideral dada = 19 49 42,87

Differença augmcntada de 24 = 24 02 00,00
Correcção para transformar em inter-

vallo de tempo médio 03 56,24

Hora civil pedida  23 58 03,76

Os resultados, como se vê, são completamente differentes, e a somma de
24 h. á differença, penso, que não se pôde deixar para ser subentendida por pes-
soas ás quaes é necessário expor como passar de HS para HC, no caso mais
simples de todos.

Guarda-Marinha.
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RIO PARAGUAY

Nasce nas Sete Lagoas, na serra Diamantina ou dos Parecis, no
Estado de Matto-Grosso, entre 13ü e 13u 3CV de latitude sul e 12° e
13o de longitude oeste do Rio de Janeiro.

Corre de N. a S. recebendo numerosos confluentes, sendo os
principaes, pela margem direita, os rios Sipituba, Cabaçal, Jatirú, Pil-
comayo e Vermelho, e pela margem esquerda o São Lourenço, Ta-
quary, Mondego ou Miranda, Apa, Aquidaban, Iparaquassú, Tibi-
cttary, e vem perder o seu nome nas Três Boccas, onde se reúne com
o rio Paraná, a 6 léguas acima de Comentes, e a pouco mais ou menos
27° 20' de latitude sul e 15° 30' de longitude a oeste do Rio de Janeiro,
depois de quasi 400 léguas de curso. (Navegação Interior do Brasil —
Eduardo José de Moraes).

Dados sobre a navegação — Quanto á navegação, o regimen das
águas do rio apresenta duas phases distinctas e periódicas: a época das
enchentes, durante seis mezes, e a da vasante, outros seis mezes.

No período da enchente o rio é accessivel a navios de 14 pés de
calado até o porto de Assumpção e a navios de 9 pés até o porto de
Corumbá, no Estado de Matto Grosso; e no periodo da vasante o maior
calado praticavel é de 8 pés, até Assumpção, e de 6 pés até Co-
runibá.

Destas condições resulta a natural divisão da navegação do rio
Paraguay em duas sucções ou trechos distinctos; de sua confluência
com o rio Paraná até Assumpção, e de Assumpção até Corumbá.

A diversidade de condições de navegabilidade destes dois trechos
do rio, não permitte que um navio com a mesma tonelagcm commer-
ciai compensadoraj, mantendo o calado conveniente a todos os passos
e angttsturas, possa fazer o percurso total na época da vasante, indo
directo, sem transbordo, de Montevidéo a Corumbá. (Revista Alari-
tima Brasileira. — F. A. Pereira)-

Passos que limitam o calado de navegação — Dez milhas dis-
tante de Humaytá existe uma ilha dividindo o rio em dois canaes:
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Del Monterito e Del Bermejo, na cheia normal apresentam 12' de pro-
f undidade e na baixa 9'.

Angustura — 10' na baixa e 12' a 14' nas cheias.
Passos de Santo Antônio e de Lambaré — 7' a 9\
Lage dei Pilar ou de Numbuca — Em cima da lage 6', em torno

da mesma 26'.

SERVIÇO DE NAVEGAÇÃO DO RIO PARAGUAY CON-
TRATADO

No contrato celebrado com a Companhia de Navegação Lloycl
Brasileiro (autorizado pelo Decreto 18.305, de 4 de Julho de 1928)
consta na cláusula II, lettra A, n. 8:

8) Linha de Matto Grosso — Duas viagens redondas
níensaes entre Corumbá e Montevidéo, com escalas em Porto
Esperança, Forte Coimbra, Barranco Branco, Porto Mur-
tinho, Assumpção e Rosário".

Nesta linha que é subvencionada com 1.640:000$000 por anno, as
viagens são realizadas pelos vapores "Argentina", "Paraguay" e "Uru-

guay", iguaes, com as características seguintes:
Comprimento — 74m,50.
Calado máximo — 9'.
Capacidade de carga — 1.136 tons.
Carga ou descarga com apparelho de bordo — 25 tons. por hora.
Passageiros de 1" classe — 24.
S/commodos — 150.
Machinas — Motor a óleo.
Capacidade dos tanques de óleo — 100 tons.
Consumo em 24 horas — 4,2 tons.
Marcha horária — 11 milhas.

RIO PARANÁ'

O rio Paraná é formado pela reunião das águas dos rios Grande
e Paranahyba.

A juncção destes dois rios faz-se a 20° de latitude, sul e a 9o de lati-
tude oeste do Rio de Janeiro.

Do ponto de sua origem até Candelária, o rio Paraná corre de
Norte a Sul, com ligeira inclinação a oeste.

De Candelária segue fie leste a oeste até receber as águas do rio
Paraguay. seguindo alé Buenos Aires, donde, correndo para leste re-
cebe o Uruguay, formando o rio da Prata.

Este rio pode ser dividido nas seguintes secções:
Paraná-BràsileifO — Desde sua origem até a fóz do Iguatciny:

comprimento total, cem léguas.
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Difficultam a navegação desta Secção: a cachoeira de Urubu-
Pungá, a 5 léguas acima da fóz do Ticté; a correnteza do Jupiá, a
2 léguas abaixo da referida fóz, e alguns escolhos que vão até a con-
fluencia do rio Verde por 21° 13" ele latitude sul.

Do rio Verde para o sul o rio Paraná apresenta-se em condições
de perfeita navegabilidade.

Paraná Brasileiro-Paraguayo — Desde a fóz do Iguatemy até a
do Iguassú: comprimento total 32 léguas.

A fóz elo Iguatemy acha-se a 2 léguas acima da cachoeira das Sete
Quedas, ou Salto Grande do Paraná, e a do Iguassú a 30 léguas da
referida cachoeira. Depois do salto das Sete Quedas o rio Paraná tor-
na-se navegável.

Paraná Paraguay o-Argentino — Da fóz do Iguassú ás Três
Boccas: comprimento total 150 léguas.

Navegável a vapor desde as Três Boccas até o rio de São Fran-
cisco, pequeno affluente do Paraná, abaixo da cochoeira das Seta
Quedas.

Paraná Argentino — Das Três Boccas a Buenos Aires: compri-
mento de 264 P3 léguas.

Toda esta secção pelas suas condições hydrographicas pode ser
comparada ao Amazonas.

Rio da Prata — De Buenos Aires á ponta elo Maldonado: com-
primento total 70 léguas. (Navegação Interior do Brasil — Eduardo
José de Moraes).

Outros dados concretos sobre a navegação do Rio Paraná — Eu
çuanto a Ia navegación en general, hoy se halla asegurada para barcos
de 22' de calado en los 298 kilónletros que comprende ei Paraná in-
ferior, benefi.ciándola en dos o três pies Ia marea; hállace supeditada aIas profundidades mínimas dei Farallón, barra de San Pedro y Martin
Garcia; salvados estes pasos, remontando ei rio, figura como deter-
rninante dei tramo — no obstante Ia importância de los dragados reali-zados — ei denominado Paraguayo,

Águas arriba dei Rosário existem gran número de pasos práctica-mente conservados entte 4,50 y 5 metros.
Al Norte de Paraná y hasta Corricntcs encuéntranse también in-numerahles pasos de natureza inestable, que dificultan su conservacione tmpiden asegurar Ia navegación a diez pies. — (Vias navcgablcs yhiertos de Ia Republica Argentina — Ernesto Baldassari).

CONTRATO DE NAVEGAÇÃO DO ALTO PARANÁ'
E AFFLUENTES

Contratante — Companhia Viação S. Paulo-Matto Grosso.
Subvenção — Não tem.
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Serviço contractado — Comprebende:

1) Linha de Porto Tibiriçá a Porto Guayra. no rio Pa-
raná — Uma viagem redonda, mensal, com escalas interme-
diárias (Dec. 9-582 de 15 de Maio de 1912).

2) Linha de Porto Tibiriçá a Porto Alegre, nos rios Pa-
raná. Pardo e Anhanduhy — Uma viagem redonda, mensal,
com escalas intermediárias.

3) Linha de Porto Tibiriçá a Porto Jupiá, no rio Pa-
raná — Uma viagem redonda, mensal, directa.

4) Linha de Porto Tibiriçá a Porto Guassil, nos rios Pa-
raná, Ivinheima e Brilhante — Uma viagem mensal, com es-
calas intermediárias.

O material fluctuante da Companhia Viação S. Paulo-Matto
Grosso, além de 2 balsas e 4 chatas de ferro, consta dos seguintes va-
pores:

"Guabyba" — Comprimento 30 metros;
bocca — 5,5;
pontal — 1,3;

Capacidade de carga — 20 toneladas;
Calado máximo — 0,80.

"Paraná" — Comprimento 22m,5;
IxHxa — 6;
pontal — 1,4;

Capacidade de carga — 30 toneladas;
Calado máximo ¦— 1 metro.

"Hrübante" — Comprimento 23 metros;
bocca — 4;
pontal — 1,3;

Capacidade de carga — 15 toneladas;
Calado máximo — 0,80.

"Rio Pardo" — Comprimento 2?! metros;
bocca — 3,9
pontal — 1,2

Capacidade <\v carga — 15 toneladas;
Calado máximo — 0,90.

"Amambay" — Comprimento 16,5;
bocca — 3,4;
pontal — 1.5

Capacidade de carga — 5 toneladas;
Calado máximo — 0,60.
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"15 de Novembro" — Comprimento 14 metros;
bocca — 3,5;
pontal —-1,7;

Capacidade de carga — 5 toneladas;
Calado máximo — 0,60.

A Companhia Matte Laranjeira explora, sem contracto, a nave-
gação do Paraná entre Porto Epitacio e Porto Guahyra, e dos affltt-
entes: Samambaia, Ivinheima, Amambay e Iguatemy.

Material flucttiante — Vapores": ''Don Pancho", "Francisco Mur-
tinho" e "Francisquito".

NAVEGAÇÃO DO BAIXO PARANÁ'

No contracto com a Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro,
já citado consta na cláusula II, lettra B, n. 8:

8) Linha do Rio da Prata — Uma viagem redonda
mensal entre Rio de Janeiro a Buenos Aires ou Rosário,
com escalas em Santos, Paranaguá, São Francisco, Fio-
rianopolis e Rio Cirande.

RIO URUGUAY

Nasce na Serra do Mar. E' formado pelos rios Canoas e Pelotas
(27° 10' Sul). Affluentes principaes da margem direita: Chapecó c
Pepery-Guaçú. Na margem esquerda: Forquilha, Lageado. Uruguay-
Puitan, Guarita ou Albery, Cebolaty ou Ferro, Santo Christo, Ca-
mandahy, Ijuhy-Guaçu, Piratiny, Camaquam, Ihicuhy-Grande e Gua-
rahym.

"En Io que se relaciona cori Ia navegación, este curso de água
comprende Ia parte marítima, que llega hasta Concepción dei Uruguay
y que es frecuentada por vapores y buquês a vela de 1.000 a 3.500 to-
neladas de registro, y que admite en bajante ordinária, calados hasta
23' (con ei margen de 3a 4 pies que dan Ias mareas), y Ia parte flu-
via! o de cabotaje, cuyo puerto terminal es ei dei Salto (República Ori-
ental dei Uruguay), donde navegan vapores mixtos de 9' de calado
que pueden llevar de 250 a 300 pasajeros y unas 500 toneladas de
carga; existe además un tráfico bastante intenso de lanchas de 300 a
1.000 toneladas, que navegan a remolque y que generalmente son usa-
das para ei transporte de cereales.

En épocas de grandes bajantes los vapores pueden sin inconve-
niente llegar hasta ei puerto de Colón; en este los pasajeros que siguen
para ei Norte deben transbordar a vapores a rueda cujos calados ma-
ximos oscilan entre 1 y 1,20 m. (Vias naregables y puertos de Ia Re-
publica Argentina— Ernesto Baldassari)."
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Contrato para a navegação no Alto Uruguay — A Empresa de
Navegação Barbará Filhos, tinha contracto com o Governo, por força
do Decreto n- 7.550, de 16 de Setembro de 1909, para o seguinte ser-
viço de navegação contractual dos rios Ibicuhy e Uruguay:

Io Linha do Uruguay — Três viagens redondas men-
saes entre Uruguyana e Santo Isidro, com escala por Itaqui,
S. Borja e Garruchos;

2" Linha do Ibicuhy — Três viagens redondas men-
saes entre Uruguayana e Cacequy, com escala por Ibicuhy.

Por lesse serviço contractual recebia a empresa a subvenção de
60:000$000 annuaes, ou a de 2$487 por milha navegada.

Tendo a empresa, allegado que a concorrência feita pela Estrada
de Ferro de Uruguayana a Cacequi não permittia que houvesse re-
ceita que compensasse a execução da linha do Ibicuhy, pedindo ao Go-
verno a suppressão dessa linha, com perda da subvenção respectiva,
foi ella concedida por Decreto n. 10.979, de 1 de Julho de 1914.

Assim, a partir desse mesmo mez deixou de ser executado o ser-
viço contractual daquella linha, sendo feitas somente as viagens cor-
respondentes ao primeiro semestre.

Assim, a partir desse mesmo mez deixou de ser executado o ser-
viço contractual daquella linha, sendo feitas somente as viagens cor-
respondentes ao primeiro semestre.

Posteriormente a empreza, allegando ainda a concorrência que
lhe era feita pela Companhia Brasil Great Southern, cessionária da
estrada de ferro que serve os mesmos portos da linha de navegação do
Uruguay, pediu a rescisão do seu contracto, que também lhe foi con-
cedida por Decreto n. 11 .525, de 7 de Março de 1914.

Os serviços que faziam objecto do contracto extineto eram reali-
zados pelos vapores "Expresso Itaqui", "S. Luiz", "Ibicuhy" e "Rio

Grande", este que era a níelhor unidade da frota, tinha os seguintes
característicos:

Comprimento — 46 metros;
Calado — 0.76;
Tonelagcni de registro — 363;
Passageiros — 1." classe — 90

3" classe—100.

Rio S. FRANCISCO

' ) rio de S. Francisco foi dividido pelo eminente engenheiro
W. M. Roberts, em 5 secções distinctasi, a sal>er:

Io O rio inferior, da barra á Piranhas, com 228 kilometros
(43 léguas) de comprimento, navegado por vapor e freqüentado por
navios de longo curso até Penedo, que dista 49 kilometros do mar.
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2." A catarata de Paulo Affonso, e as cachoeiras intransitáveis
abaixo e acima delia, entre Piranhas e Jatobá, na extensão de 128 kilo-
metros (23 léguas), innavegaveis e não susceptíveis de melhoramento.

3o As cachoeiras susceptíveis de melhoramento c os trechos na-
vegaveis entre Jatobá e o alto da cachoeira de Sobradinho, na extensão
de 428 kilometros (77 léguas).

4.° 0 rio desempedido, desde a cachoeira do Sobradinho até a
de Pirapóra com 1.328 kilometros (239 léguas) de comprimento, o
qual com obras insignificantes permittirá uma navegação franca e des-
emfpedida.

5" Da cachoeira de Pirapóra ás cachoeiras do rio principal, na ex-
tensão de 800 kilometros approximadamente (cerca de 146 léguas)
muito obstruído por cachoeiras. (Navegação interior do Brasil —
Eduardo José de Moraes).

Contractos — Para a navegação do Alto São Francisco e prin-cipaes affluentes, a União celebrou contractos, com o Governo do Es-
tado de Minas (Decreto 16.562, de 23 de Agosto de 1924) e com o
Governo do Estado da Bahia (Decreto 16.743, de 31 de Dezembro
de 1924). Do plano de navegação do segundo contracto constam:

a) Linha Joazeiro-Pirapóra, quatro viagens mensaes entre Joa-zeiro e Pirapóra;
b) Linha Januaria-Pirapóra, uma viagem mensal, entre Januário,e Pirapóra;
c) Linha Jcazeiro-Barreiras (Rio Grande) duas viagens mensaes,

entre Joazeiro e Barreiras;
d) Barra-Formosa (Rio Preto) uma viagem mfensal, entre Barra

e Formosa;
c) Linha Joazeiro-Boa Vista (Pernambuco) uma viagem mensal

entre Joazeiro e Bôa Vista.

/) Linha Joazeiro-Santa Maria (Rio Corrente), uma viagem
mensal Joazeiro |e Santa Maria.

Subvenção — 300:000$000 por anno.
Nota — Pelo Decreto 5.751, de 27 de Dezembro de 1929 (artigo

12) esta subvenção foi elevada a 450:0OO$OOO, não tendo sido porém
até a presente data (29 de Setembro) assignado o devido termo de
contracto.

O contracto com o Governo do Estado de Minas comprehende: —
Linha de Pirapóra-joazeiro — três viagens mensaes;

Linha do Paracatú — Uma viagem mensal entre Pirapóra e Bu-
rity.

Subvenção — 300:000$000 por anno.
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Material fluctuante —> nas Capitanias de Joazeiro e
registrados os seguintes vapores:

CAPACIDADE
DE CARGA

"Antônio Muniz"  80 tons.
"Luiz Vianna"  35
"Pirapóra"  35

Pirapóra estão

ASSAGlilROS
' classe 3.' classa
76 30
30 15
30 12
30 16
20 80
15 9
10

12
15 9
15 9

30 60
14 67
15 —
24
80 30
80 30

'Prudente de Moraes" 35
"Barão de Cotegipe" 98
"Carinhanha" 14
"Severino Vieira"  3
"Saldanha Marinho" 14
"Alves Linhares" 14

10 "Rio Branco"  6
11 "Fernandes da Cunha" 330
12 "Wencesláo Braz" 98
13 "Femão Dias" 41
14 "Paracatú"  8
15 "Curvello" 12
16 "Engenheiro Halfeld" 150
17 "Mello Vianna" 150
18 "Benjamin Guimarães" —
19 "Antônio Nascimento" —
20 "Affonso Arinos" —

Os vapores de numero 1 a 11, pertencem ao Governo do Estado
da Bahia; de 12 a 17 ao Governo do Estado de Minas; e os outros três
a particulares.

Contracto para a navegação do Baixo São Francisco, proro-
gado até 31 de Dezembro de 1931 (Decreto 17.894, d e26 de Agosto
de 1927).

Contractantes —- Peixoto & C.
Serviços contractados — Uma viagem redonda semanal entre Pc-

riedo e Piranhas;
Subvenção — 100:000$000 por anno.
Material fluctuante— Dois vapores, a saber:

Capacidade Passageiros
de carga Ia cl. 3" cl."Còmmenador Peixoto" 120 tons. 40 100"Penedo"  155 32 40
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RIO PARNAHYBA

Affluentes da margem direita: Urussuhysinho, Riosinho, Uras-
suhy-Assú, Gurgueia, Canindé, Poty, Longa; da margem esquerda:
Parnahybinha. Rio das Balsas.

Contracto para a navegação — Autorisado pelo Decreto 18-645,
de 15 de Março de 1929, a União celebrou com o Governo do Estado
do Piauhy, contracto para os seguintes serviços:

a) Linha de Parnahyba a Floriano — Quatro viagens redondas
mensaes de Parnahyba e Floriano;

b) Linha de Parnahyba a Tutoya — Quatro viagens redondas
mensaes de Parnahyba e Tutoya;

c) Linha de Floriano a Urussuhy — Duas viagens redondas
mensaes entre Floriano e Urussuhy;

d) Linha de Urussuhy a Victoria — Uma viagem redonda men-
sal entre Urussuhy e Victoria.

Subvenção — 400:000$000 por anno.
Nota — Até a presente data o Governo do Estado do Piauhy não

adquiriu os vapores necessários para iniciar os serviços contractados.
Material fluetu-ante — Trafegam actualmente no rio Parnahyba

os seguintes vapores:
"15 de Novembro", "Joaquim Cruz", "Manoel Thomaz", "Eu-

ropa", "America", "Chile", "Piauhy", "Brasil" e "Santa Cruz".
Condições de navegabilidade — O rio Parnahyba é navegável

por embarcações á vapor, calando 50 c/m até Victoria; e também o
é seu af fluente, o rio das Balsas, desde a fóz até Santo Antônio de
Balsas, no Estado do Maranhão.

RIOS ITAPECURU' — MEARIM — PINDARE' E MUNIN

Contractos — Para a navegação a vapor destes rios, a União
celebrou três contractos:

1") contracto autorizado pelo Decreto 16.402, de 12 de Março
de 1924.

Contractantc — Empresa Lloyd Maranhense.

SERVIÇOS CONTRACTADOS

1) Linha de Itapeeurú — Duas viagens mensaes entre S. Luiz
e Caxias;

2) Linha do Mearim — Uma viagem mensal entre S. Luiz e
Pedreiras;

3) Linha do Pindaré — Uma viagem mensal entre S. Luiz e
Engenho Central.
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4) Linha do Munin — Uma viagem mensal entre S. Luiz e
Morros.

Subvenção annual — 100:000$000.
Aíatcrial fluctuctnte — Vapores:

Capacidade Passageiros
de carga Ia cl. 3o cl.

"Santo Antônio"  34 tons. 20 15
"S. José" 180 30 20"S. Paulo"  50 25 15"S. Pedro"  30 15 10

2o) contracto autorizado pelo Decreto 18.525, de 7 de Dezembro
de 1928.

Contractante — Companhia Fluvial Maranhense.

SERVIÇOS CONTRACTADOS

1) Linha do rio Itapecurú, com duas viagens redondas men-
saes, de S. Luiz a Caxias;

2) Linha do rio Mearim, com uma viagem redonda mensal, de
S. Luiz a Pedreiros;

3) Linha do rio Pindaré, com uma viagem redonda mensal, de
S. Luiz a Engenho Central;

4) Linha do Cajapió, com uma viagem redonda mensal, de São
Luiz a Cajapió.

Subvenção annual — 100:000$000.
Aíatcrial Pluduantc — Vapores:

Capacidade Passageiros
de craga 1" cl. 3a cl."üarão de Grajahú" 120 tons. 30 20

"Gonçalves Dias"  30 20 13"Rtty Harbosa"  70 25 15"Victoria"  —

3") contracto autorizado pelo Decreto 18.526, de 7 de Dezembro
de 1928.

Contractante — Clemente C. Catanhede.
Serviços co n Ira dados — Duas viagens redondas mensaes entro.

Caxias e Picos (Alto Itapecurú).
Subvenção annual — 60:000$000.
Material fluduanlc — Lancha "Riba-Mar".
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RIOS TOCANTINS E ARAGUAYA

Tocantins — Francamente navegável em qualquer estação desde
a fóz até Nazareth dos Patos, dahi para cima pôde ser dividido nas
seguintes secções:

a) de Nazareth dos Patos á Alcobaça;
b) de Alcobaça á Itaboca;
c) Itaboca;
d) de Itaboca á cachoeira de Santo Antônio, no Tocantins;
e) cachoeira de Santo Antônio;
/) da cachoeira de Santo Antônio ao rebojo de Funil, logo acima

de Piabanhas, antiga povoação, além da villa de Pedro Affonso, no
Estado de Goyaz;

g) do Rebojo do Funil até á cidade de Palma, no Estado de
Goyaz.

ARAGUAYA

a) de Nazareth dos Patos á Alcobaça. Navegação franca no in-
verno, isto é, de Janeiro a Maio, para embarcações a vapor até 250 to-
neladas. No verão de Maio a Dezembro, navegação franca apenas
para embarcações de pequena tonelagem.

b) De Alcobaça á Itaboca. No inverno, de Fevereiro a Maio.
navegação franca para embarcações de pequena tonelagem e pos-sante motor.

c) Itaboca. No inverno, de Fevereiro a Maio, navegação peri-
gosissima e somente feita por embarcações a motor e de pequena to-
nelagem. No verão, a navegação é impossível pela falta d'agua, fi-
cando esta cachoeira intransponível. O trafego, nesse trecho, do rio,
durante o verão, se faz por uma estrada de rodagem do município de
Marabá, no Jacundá, com 8,1 \2 kilometros de extensão.

d) De Itaboca á cachoeira de Santo Antônio, no Tocantins. No
inverno e no verão, navegação em tudo idêntica a do trecho de Al-
cohaça á Itaboca. Francamente navegável, de Fevereiro a Maio, porembarcações possantes e de pequena tonelagem, jxnico calado.

r) Cachoeira de Santo Antônio, no Tocantins. Em Março e
Abril, navegação franca, mas difficil e perigosissima, para embar-
cações possantes e de pequena tonelagem. No verão só embarcações
pequenas e vasias, e com riscos insuperáveis, podem transpol-a com
auxilio de cabos.

/) Da cachoeira de Santo Antônio ao Rebojo do Funil. Tanto
no inverno como no verão, navegação franca para embarcações de
pequena tonelagem.
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g) Do Rebojo do Funil até a cidade da Palma. Trecho extre-
mamente encachoeirado, de navegação possivel somente de Janeiro a
Abril.

a) Da confluência do Araguaya com o Tocantins á cidade de
Conceição do Araguaya. No inverno, navegaçãoi franca por embar-
cações possantes e de pequena tonelagem.

b) Da cidade de Conceição do Araguaya ao Registro. Franca-
mento navegável de verão e de inverno por embarcações de pequeno
porte, no máximo de trinta toneladas de carga.

Material fluctuantc — Existem actualmente 70 embarcações a
vapor e a gazolina, com capacidade de 20 a 40 toneladas, trafegando
entre Alcobaça e o Alto Tocantins e o Araguaya.

Contracto — Para a navegação elos rios Tocantins, Araguaya e
das Mortes foi acceita a proposta apresentada pela Empresa de Na-
vegação elo Tocantins e Araguaya Limitada, não tendo ainda sido
lavrado o contracto que comprehende as seguintes linhas:

a) de Registro a Marabá — 881'
8 viagens redondas por anno — 14.096v

b) de Palmas a Marabá — 663'
8 viagens redondas por anno — 10.608'

c) ele Marabá a Baião — 183'
50 viagens redondas por anno ¦— 18.300'

Total — 43.004'
d) 2 viagens redondas por mez, entre Belém e Baião.
Subvenção annual — 400:000$000.

RIOS MAMORE' E GUAPORE'

Foi acceita a proposta ele Paulo Saldanha para o serviço de na-
vegação destes dois rios.

No contracto, que está sendo ultimado constam 12 viagens por
anno, entre Guajará Mirim e Villa Bella de Matto-Grosso (distancia
715 milhas).

Subvenção annual — Autorizada pelo Decreto 5.670, de 25 ele
Janeiro de 1929. 150:000$000.

Material fluctwtnte — Além de varias embarcações pertencentes
a particulares, existem trafegando no "Mamoré" e no "Guaporé", as
seguintes unidades, pertencentes a Companhia Fluvial:

Vapor Comp. Bocca Pontal Forçada
machina"Felix de Lima"  33m,53 6"\70 1,12 250 H.P-"Rodolpho Arauz" L>"',00 <V",70 1,12 250 H.P."Bolívar"  22'",85 4"',88 0,84 150 H.P.
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REBOCADORES

"Horta Barbosa" — 20 toneladas;
"Emilia" — 10 toneladas;
"Emma" — 10 toneladas.

- MOTORES A GAZOLTNA

'Brasil" — 5 toneladas — 24 H.P-
'Oriente" — 3 toneladas — 35 H.P.

ALVARENGA

"Cecy" — 22 toneladas.
E mais: 10 batelões no total de 150 toneladas.

RIO AMAZONAS E PRINCIPAES AFFLUENTES

A The Amazon Rivcr Stcam Navigation Compauy (1911), Li-
mitcd, vem executando, por accôrdo, a titulo precário, as seguintes
linhas:

Belém ao Tapajóz — Seis viagens annuaes, entre Belém e Itai-
tuba (distancia 710 milhas).

Belém ao Solimõcs-Javary — Uma viagem mensal entre Belém
e Remate dos Males (distancia 1.819 milhas).

Belém ao Madeira — Uma viagem mensal, entre Belém e Santc
Antônio do Madeira (distancia 1.622 milhas).

Belém ao Purús-Acrc —¦ Uma viagem mensal, entre Belém e
Xapury (distancia 2.775 milhas) no rio Acre; e Senna Madureira
(distancia 2.583 milhas) no rio Yaco.

Belém ao Oyapock — Uma viagem mensal, entre Belém e a fóz
do Oyapock (distancia 739 milhas).

Belém a Pirabas — Seis viagens annuaes, entre Belém e São ¦

João das Pirabas (distancia 210 milhas).
Mandos ao Rio Negro —¦ Uma viagem mensal, entre Manáos e

Santa Isabel (distancia, 423 milhas).
Manáos ao Madeira — Uma viagem, mensal, entre Manáos e

Santo Antônio do Madeira (distancia 697 milhas).
Manáos ao Juruá — Uma viagem mensal, entre Manáos e Cru-

zeiro do Sul (distancia 2.395 milhas).
Subvenção annual— 2.276:000$000.
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Mferiai fluctuante:
Vapores

Andirá"
Avmoré". . . .
Belém"
Bello Horizonte".
Campinas". . . .
Cassoporé". . . .
Cuyabá"
Diamantina". . .
Districto Federal".
Tnca"
índio do Brasil".
Itacoatiara". . . .
Nictheroy". . . .
Oyapock". . . .
Rio Mar"
S. Salvador".
Sapucaia"  44
Sorocaba"
Therezina"
T* _ tfinpy
Uruguayana"
Victoria"

Passageiros Capacidade
1" cl. 3a cl. de carga

40 100 321 tons..
44 150 510 „
62 250 1.060 „
62 250 1.060 „
20 80 98 „
30 100 347 „
62 250 1.060 „
20 80 98 „
62 250 1.060 „
36 100 340 „
46 150 542 f,
20 80 98 „
20 80 98 „
30 100 404 „
62 250 578 „
62 250 1.060 „
44 150 541 „
20 80 98 „
20 - 80 98 „
44 150 510 „
20 80 93 „
62 250 1.060 „

ALTO TAPAJÓZ

De Imbituba a Barra (limite de Mato-Grosso) (distancia 320 milhas)

Contracto — Autorisado pelo decreto 16.740 de 31-12-924.
Contractante — José Fernandes Antunes.
Serviço contractado — Uma viagem mensal de Itaituba a Barra.
Subvenção annual •— 36:000$000.
Material fluctuante — Lanchas — Aida e Beatriz com a capa-

cidade de 16 e 7 toneladas, respectivamente.

RIO AUTAZES

Contracto — Autorisado pelo decreto 16.742 de 31-12-924.
Contractante — Antônio Mendes Peixoto.
Serviço contractado — 1 hias viagens mensae.s entre Manáos e

Castcllo (distancia 325 milhas).
Material fluctuante — Lancha Cauré e dois batelões: Amatarv

e Ziburena,
Súbvienção annual — 96:000$0(X).

IIONOKIO DE BARROS.



O ozônio da sita atmosfera em relação a meteorologia
=cí>

O Dr G. M. B. Dobson, professor de Fisica na Universidade
de Oxford, ocupa-se com proficiência do ozônio da alta atmosfera
em relação á Meteorologia.

Até quasi aos últimos anos do século XIX, os meteorológos,
salvo raras excepções, contentavam-se com concentrar a sua atenção
ao estudo da atmosfera nas cercanias do solo.

Quando Teisserenc de Bort e W. H. Dines começaram a es-
tudar a atmosfera até a altura de 20 ou mais quilômetros por meio
de globos-sondas equipados com instrumientos registradores ligeiros,
viu-se logo após. de modo claro, ser indespensavel o conhecimento
de toda a atmosfera, para poder entender os processos físicos eme
se acham englobados na denominação de Meteorologia. As obser-
vações ulteriores, não obstante, hão permitido comprovar que os
gradientes de precisão associados aos ciclones e aos anticiclones,
depois de continuar sem grandes modificações por toda a tropósfe-
ra, diminuem rapidamente na estratosfera., chegando a ser mui
pequenos aos 20 quilômetros. Devido a isso. chegou-se a consi-
derar que o raio de ação da Meteorologia limitava-se a parte da
atmosfera situada por baixo dos 20 quilômetros.

Segundo algumas observações, porém, que se vai indicar, pare-
ce que ha efeitos de ciclones e de anticiclones que se extendem
até zona imuito mais alta.

Vai para dez anos, os srs. Fabry e Buisson indicaram pela
primeira vez, que ha pequena quantidade do ozônio situada a
grande altura na atmosfera, e combinaram processos adequados
para a medição da dita quantidade com grande precisão. Trata-se
de pequeníssima proporção de ozônio; não obstante, seus efeitos,
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como se verá, são de grande importância. Si os diversos gases de que
se compõe a atmosfera se pudessem separar e logo formando camadas
uniformes, tanto em densidade colmo em temperatura e pressão
(normais), as suas espessuras seriam as seguintes:

Gases Espessuras

Nitrogênio 6'2 quilômetros.
Oxigênio 17
A r g 76 ra.
Bióxido de carbono 2'40 m.
N e 10 cm.
Hélio .. 3'2 mm.
O x o n "

Isto revela quão pequena é a quantidade de ozônio existente
comparada com os outros gases; neta por isso, porém, deixa de ter
transcedencja o dito ozônio: impede a chegada á Terra de quan-
tidade excessiva de raios ultravioletas do Sói, evitando verdadeiras
queimaduras. Além disso, é a causa de que, em grandes alturas,
a temperatura suba acima dos valores que tem na estratosfera, che-
gando incluso a um ponto proxitmo ao da ebulição normal da água.

Voltando agora aos métodos usados para a medição da quan-
1 idade de ozônio «contida na atmosfera, diremos que sempre se
empregam processos espectroscópjcos. O ozônio possue absorção
mui intensa na região ultravioleta entre 3.200 e 2.200 A, de modo
que, si medirmos a absorção da luz de determinada longura de onda
quando atravessa a atmófera, poderemos deduzir a quantidade de
ozônio que a dita luz teve de atravessar.

Na pratica; não é aconselhável medir a intensidade absoluta para
uma longura de onda dada; é melhor medir a relação entre as enten-
sidades de duas longuras <le onda adjacentes, escolhidas de maneira
que uma delas fique fortemente absorvida pelo ozônio, enquanto que
3 outra seja pouco absorvida. Por este processo pode-se eliminar as
trocas devidas á opacidade da parte baixa da atmosfera e as variações
da energia emitida pelo Sói.

Na maior parte dos trabalhos realizados nesse sentido, se há
empregado instrumentos fotográficos, obtendo-se espectrogramas da
luz solar em condições cuidadosamente controladas, de modo que pos-
sam ser determinadas com toda precisão as energias correspondentes
ás diferentes longuras de onda.
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Existe com estes intrumentos, naturalmente, o inconveniente do
tempo despendido em revelar as chapas e fazer as medições, afim de
se puder deduzir logo a quantidade de ozônio; exigem além disso, con-
sideravel soma de trabalho.

Actualmente, dispoe-se de métodos fotoeléctricos que permitem
medir quantidades de luz sobremodo pequenas. Quando se as em-
prega em combinação com um espectroscopio duplo, do tipo adequado,
pode se medir facilmente o ozônio, dentro de um intervalo total de
uns cinco minutos, em qualquer época do ano, contanto que o Sói
se ache a mais de 10° acima do horizonte, quer o céu esteje nublado,
quer limpo.

Achando-se o céu claro, as medições podem realizar-se, natural-
mente, inda, mesmo que o Sói se ache mais próximo do horizonte.
De tudo isso deduz-se que, sempre que o Sói esteje suficientemente
alto sobre o horizonte, pode-se medir o ozônio da alta atmosfera, quasi
tão facilmente como se pode medir a pressão barometrica e com uma
precisão que se aproxima de tais leituras barometricas, sempre que
se leve em conta a "redução ao nível do mar", que se aplica quando
se tem de comparar indicações barometricas em pontos diferentes, o
que resulta algo insegura quando as estações em questão se acham
um quer altas acima do nivel do mar.

A altura em que o ozônio se acha na atmosfera pode ser deduzida,
fazendo-se medições adequadas na saída e no ocaso do Sói já que
em tais condições o calculo da quantidade do ozônio implica tanto na
altura da camada de ozônio como na curvatura da terra.

O método é de escassa precisão; efetuando-se, porem, grande
numero de observações, pode-se deduzir que a altura media da ca-
mada de ozônio é de uns 50 quilômetros sobre o nivel do mar. O
que, todavia, ignora-se é si a dita camada de ozônio estende-se muito
por cima ou por baixo daquela altura.

Quando se efetuam medições da quantidade de ozônio nas zonas
ou latitudes temperadas, encontra-se que existem grandes variações
i'in dita quantidade, de um dia para outro, chegando a ser de uns
50 % de valor médio.

Comparou-se também a existência de uma variação anual bem
marcada, com um maximum na primavera e um miniimum no otono.
As variações de um para outro dia assinalam evidente relação com
as condições meteorológicas da tropos fera superior e da parte baixa
da estratosfera, sendo elevada as dosis de ozônio quando a temperatura
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da troposfera é baixa, quando a pressão (junto da base da estratosfera)
é reduzida e quando a altura da base da estratosfera é menor, e vice-
versa.

Não abundam observações relativas á alturas de mais de 15 quilo-
metros; sem embargo, as observações de que se dispõe indicam que
a quantidade de ozônio se acha intimamente relacionada com a pressão,,
até a maior altura de que se conhece dados. Assim mesmo, foi
demonstrado pelo Dr. Duckert, que a dose de ozônio está em estreita
relação com a densidade do ar, até os 15 quilômetros e dali para cima;
em compensação, isso não ocorre em niveis baixos.

Levando cm conta que houve de mister estabelecer a comparação
entre medições de ozônio e observações meteorológicas feitas em pontos
distantes de 100 quilômetros e, ás vezes, com diferença de algumas
horas nos tampos, é notável que se haja podido comprovar coeficientes
de correlação até 80 %.

Si se compara a distribuição de ozônio com a das pressões baro-
métricas, descobre-se também intima relação. Infelizmente, não se
dispõe de observações meteorológicas que permitam traçar mapas em
que se represente a distribuições das pressões e temperaturas em di-
ferentes alturas. Não obstante, a própria distribuição superficial já
indica que ambas caracteristicas acham-se estreitamente relacionadas.
Realizaram-se observações em sete localidades no N. da Europa, no
intuito de estudar a natureza da dita relação, durante 1926-1927,
detenminando-se a distribuição do ozônio nas diferentes regiões de
um ciclone ou de um anti-ciclone.

Na época em que se fizeram essas medições, só se dispunha dos
espectrógrafos fotográficos de tipo antigo, que não podiam ser uzados
quando o Sói se achava algo baixo ou o céu nebuloso, de modo que
as medições suspendiam-se durante o inverno e inda mesmo no per-
curso do verão, isso devido ás nuvens.

Os dados de que se dispõe são, em conseqüência, pouco copiosos;
apezar disso, édndubítavel que em quasi todos os ciclones a distribuição
de ozônio é, a grandes rasgos, a indicada nas curvas traçadas, havendo
indícios de que os ciclones só se formam quando há grandes diferenças
de ozônio em região vizinhas. Viu-se, assim mesmo, que a relação
entre as dosis do ozônio e as condições meteorológicas, em ponto de-
terminado, é muito mais estreita quando se estuda, fundatido-se em
dados da alta atmosfera tal cotmo se faz com os dados recolhidos pro-
xiiiiu ao solo. Há motivo para pensar que, si fosse dado traçar
mapas de pressões e temperaturas para uma altura, por exemplo, de
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10 quilômetros, achar-se-ia que a distribuição de ozônio apresentaria
uma relação ainda mais intima do que a encontrada em mapas de
dados superficiais.

Volvendo agora á distribuição do ozônio por todo o Mundo,
vemos que as relativamente escassas medições feitas até agora, dão
um esquema perfeitamente definido em as suas principais linhas.
Estas, apreciam-se melhor em curvas que representam os mesmos
resultados, apresentados porem conforme as diferentes latitudes.
Observa-se que, em todas as latitudes no exterior dos trópicos, há
variação anual definida, com um máximo na primavera e um mi-
nimo no otono, tanto no hemisfério norte como no do sul.

Entre os trópicos, a quantidade de ozônio é escassa em todas as
estações, sendo notável que, alterações tão violentas como as oca-
sionadas pelas imonções asiáticas, parecem carecer de influencia na
sua dosificação, provavelmente devido a que o ozônio se encontra
em alturas muito maiores do que as que a monção alcança. Na

primavera há uma subida mui rápida na proporção do ozônio, ao

passar do equador ao polo. A dosificação correspondente ao polo
é mais do dobro e ainda alcança o triplo da existente no equador.
No outono, existe pouca variação nas proporções do ozônio de todo
o hemisfério. Tais resultados parecem confirmar-se, tanto para o
hemisfério setentrional como para o meridional e, ainda quando só
se disponha das observações correspondentes a um ano para a maior

parte das estações, acredita-se que as ligeiras diferenças que podem
manifestar-se de um ano a outro não alteram as conclusões gerais.

Apresentam-se de novo as perguntas fundamentais: O que é que
forma o ozônio na alta atmosfera e porque a sua proporção se acha
tão estreitamente relacionada com as outras circunstancias meteoro-
lógicas, achando-se o ozônio em realidade a 50 quilômetros de altura?

A principio, supoz-se que a sua causa era a fracção de curta
longura de onda da radiação solar, a dissociar as moléculas de oxi-

gênio e formar átomos que se recoimhinam para formar ozônio. Esta
interpretação resulta difícil de coordenar com o elevado valor existente
nas regiões polares, na primavera, e o valor constantemente baixo das
zonas intertropicais. Acreditou-se que tal dificuldade podia ser
superada: apezar, porem, de tudo, acredita-se que constitue argu-
mentação de grande peso contra as hipótesis de que a radiação ultra-
violeta possa ser a causa principal do ozônio.

Como na Europa nunca passaram de sete as estações que medem
simultaneamente a quantidade de ozônio, não é possivel afirmar si
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em algumas delas a quantidade de ozônio aumentou localmente por
formação sobre zona limitada, si bem seja provável que assim possa
ocorrer. Em tal caso seria argumento decisivo contra a hipótesis da
luz ultravioleta, pois esta parece afectar zonas muito extensas da
superfície terrestre. A única hipótesis viável é a de que se forme
por alguma ação relacionada com as auroras boreais. Isto explicaria
as altas dosificações nas zonas polares e, então, não existiria incon-
veniente para admitir a sua formação em pequenas zonas locais.
Também, graças á esta hipótesis, a variação anual se explicaria com
facilidade, pois o Dr. Gowam demonstrou que, mediante a absorção
de uns 60 % da radiação solar pelo ozônio, a sua temperatura acha-se
relativamente alta e, quanto mais elevada é esta, tanto mais rápida-
mente se decotmporá. Resultaria assim, que a quantidade de ozônio
seria menos do que o Sói tivesse sido mais intenso e, em troca,
aumentaria quando a irradiação solar se interrompesse, como ocor-
re nos pólos até ao fim da noite invernal: isto, sem embargo, ainda
não está, com segurança, comprovado.

A correlação entre as proporções de ozônio e as circunstancias
meteorológicas apresenta, ainda assim, grandes dificuldades.

Ha fundados motivos para pensar que a altura media da ca-
tnada de ozônio vem a ser sensivelmente a mesma para todas as
épocas do ano, independente de que a proporção de ozônio seja
grande ou pequena. Isso parece, em tal caso, descartar a hipote-
sis de que nas regiões polares haja ozônio na estratosfera inferior
e (|ite o dito ozônio seja arrastado até latitudes mais baixas pelas
correntes que. como é sabido, estão relacionadas com os ciclones.
Ainda quando se admitisse que as grandes correntes polares e equa-
toriais se extendessem até 50 quilômetros e, assim, transportassem
ozônio a tal altitude, subsistem as dificuldades; pois, segundo já
se ha dito, ainda quando, na primavera, exista grande diferença entre
as dosis de ozônio no polo é no equador, ha, em troca, pouca dife-
rença no outono de modo que, segundo esta hipótesis. a cauda de
Utti ciclone deveria ter muito ozônio na primavera e distribuição
quasi uniforme no outono, cousa que, na realidade, está muito longe
de sucedei'.

A julgar pelos dados que se possue, a quantidade de ozônio
da cauda de um ciclone na Europa durante o outono, parece ser
maior do normal em qualquer ponto do dito hemispherio naquela
estação. Assim pois, ha motivo para afastar a suposição do ozônio
transportado, sendo quasi imprescindível a de que se forma na zona
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em que se encontra. Si é assim, existem três possibilidades: a)
a presença de um ciclone origina ozônio na atmosfera acima dele;
b) a acumulação local de ozônio dá lugar a formação de um ciclone
na zona atmosférica cute está por baixo; c) ciclone e ozônio origi-
nam-se de uma causa comum. Atualmente, não parece possível
pôr bem claro esta questão sem novos e mais completos elados cie
observação e, por tal motivo, confia-se em poder organizar obser-
vações de ozônio em doze estações européas, pelo nVenos, dotadas
de instrumentos fotográficos, sendo ele esperar que se tornem de
grande interesse para a Meteologia.

Além disso, do nexo existente entre a quantidade de ozônio e
as condições meteorológicas da atmosfera inferior, ha outros efeitos
notáveis produzidos por êle. Ainda quando a quantidade de ozônio
seja tão reduzida como já foi elite, sua parte ele absorpção na região
ultravioleta é tão intensa, que absorve quasi toda a radiação solar
de longura de onda mais curta do que 3.000 A°, que chega a nossa
atmosfera exterior. A absorção, no total, vem a ser de 6 % da
energia solar recebida. Assim, pois, um dos efeitos elo ozônio é
reduzir enormemente a potência cauterizante ela radiação solar.
Sem a camada de ozônio atmosférico, seria impossível permanecer
por muito tempo ao Sói, sem experimentar graves queimaduras.

Outro efeito da absorção de semelhante quantidade de energia
na alta atmosfra, é de que a temperatura, em tais altitudes, eleva-se
muito mais que em niveis mais baixos. Coimo o ozônio só possue
débil parte de emissão no infravermelho, não é propenso a perder
energia pela radiação, e a maior parte do calor absorvido nas ca-
madas elevadas é provavelmente radiado pela pequena quantidade
de vapor dágua ali existente.

As observações feitas pelo dr. Gowam acerca da tanperatura.
demonstram eme, em uma altura de 50 quilômetros, não é ele todo
improvável uma temperatura ele 400" A. O dr. Whipple indicou
que a elevada temperatura na altitude de uns 50 quilômetros é a
causa da percepção anormal do som das grandes explosões, na dis-
tancia ele 200 quilômetros ou mais, segundo a sua procedência.

O dr. Whipple fèz medições com as ondas sonoras das des-
cargas de artilharia, obtendo resultados eme indicam temperaturas de
uns 400" A em alturas ele uns 45 quilômetros de acordo com a esti-
mativa do dr. Gowam.

Si o ozônio se forma por alguma ação relacionada com as auroras
boreais, é provável que a quantidade de ozônio indique uma rela-
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ção com intensidade da aurora visível. Infelizmente, com os instru-
mentos até agora empregados, não era possivel efetuar medições
da quantidade de ozônio nas altitudes elevadas, no inverso; e, como
au auroras, no verão, não podem ser vistas, eram escassíssimas as
observações aproveitáveis para determinar, com certeza, aquela con-
comitancia. Ha, sem embargo, um nexo ou relação definida entre
a quantidade de ozônio e o magnetismo terrestre; os dias de cara-
ter mui magnético tendem a ter muito ozônio e vice-versa. Isso, é
precisamente o que teria de ocorrer, si o ozônio se achasse associado
ao fenômeno das auroras. E', também altamente significativo, que
que o ozônio se ache em grande quantidade, em ocasião das pertur-
bações magnéticas. Em compensação, porém, não flutuam, com as va-
nações de extenso período dos dias magneticamente tranqüilos,
variações que se pode supor devidas ao aumento de ionização oca-
sionando pela radiação ultravioleta.

Tal é, em poucas palavras, o estado atual dos nossos conheci-
mentos, devido ao trabalho de vários investigadores, durante os
últimos cinco ou seis anos. Quando se haja esclarecido todo o

papel desempenhado pelo ozônio, na parte mais elevada da attmós-
fera, é provável que se disponha de dados de máximo interesse.

(Da Redação)



Curso Pratico para Aspirantes

a Comissários da Armada
3 — Serviço de Inventários:

Os Commissarios da Armada e outros responsáveis pelos bens
patrimoniaes da União, nos navios, corpos e estabelecimentos da
Marinha, estão sujeitos, para os effeitos de prestação de contas,
além da fiscalização da Directoria de Fazenda, á jurisdição do Tri-
bunal de Contas, na forma do art. 87, da lei 4536, de 22 de Janeiro
de 1922.

Ordinariamente, os Commissarios da Armada prestam contas
no fim de cada anno financeiro, e, extraordinariamente, por occa-
sião de serem substituídos nas commissões em que se acham, se-
gundo convier ao serviço.

As contas desses responsáveis são encerradas por inventários,
que têm por fim a verificação do existente que deve ser passado
para o anno seguinte, ou ao substituto.

Na Capital do paiz os inventários devem ser feitos por Commis-
sarios designados pela Directoria do Pessoal, cabendo aos Imme-
diatos dos navios, ou Vice-directores dos estabelecimentos, a fun-
cção de assistir os trabalhos dos mesmos.

Nos Estados os inventários devem ser feitos por Commissarios
que não pertençam ao navio ou ao estabelecimento; na falta de
Commissarios serão requisitados funccionarios da Delegacia do The-
zouro para esse serviço.

Dada, porém, a necessidade de proceder-se a um inventario, por
substituição de responsáveis, em logar que não possam ser cum-
pridas as recommendações anteriores, cabe ao Commissario que
tiver de ser substituído o trabalho de fazer e escripturar o inven-
tario. Este inventario deverá ser feito .na presença do Immediato,
ou do Vice-director e do Commissario recebedor.

No caso, porém, de ser o inventario para verificação do existente
no fim do anno financeiro, o próprio Commissario responsável fará
o serviço de escripturação do mesmo, recahindo no Immediato ou
Vice-director, a responsabilidade de inventariante, como fiscal.

Observadas as disposições do regulamento para execução do
Código de Contabilidade Publica, os inventários dos bens moveis
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do Estado devem conter, além de outros detalhes que aproveitem á
fiscalização, os seguintes esclarecimentos:

a) Designação dos estabelecimentos ou dos navios, bem como
dos logares em que se encontram os objectos;

b) a perfeita identificação destes, que consiste na denominação
e descripção, segundo as naturezas e espécies, e na indicação do
numero de registro, que será sempre apposto aos mesmos objectos,
quando de uso permanente;

c) a quantidade e qualidade dos objectos, segundo as differen-
tes espécies, feita especial distincção entre o material permanente,
o de transformação e o de consumo;

d) o estado de conservação, conforme se trate de objectos novos,
usados, ou fora de uso;

e) finalmente, o valor.
Os objectos constantes dos inventários deverão ter sempre o

preço da sua acquisição, emquanto se conservarem em bom estado,
ou o preço de avaliação dos inventários iniciaes, quando não se
conheça o custo exacto; no caso de um objecto depreciado, seu
valor deverá ser arbitrado.

Nos inventários, como na escripturação respectiva, nenhum
objecto deverá ser omittido ou figurar sem valor, por menor que
seja este.

As avaliações e depreciações, no caso do serviço naval, só podem
ser julgadas pelos Commandantes ou pelos Chefes das repartições,
segundo as normas fiscaes adoptadas nos regulamentos ou instru-
cções do Ministério da Marinha.

Os inventários iniciaes ou de final de gestão, devem ser orga-
nisados em trez vias, assignados pelos Commissarios (entregador e
recebedor) e pelo official que tiver presidido á formação dos inven-
tarios. Havendo inventariante, este também assignará os inven-
tarios.

Os trez exemplares do inventario, depois de conferidos pela
Directoria de Fazenda da Marinha (D.F.) deverão ter o seguinte
destino: um será remettido ao responsável que tiver de iniciar a
nova conta; outro servirá para encerramento da conta do Com-
mlssario que tiver sido substituído; o terceiro deverá ser archivado
na Directoria.

Do exemplar encaminhado á Directoria deverão ser extrahidas
duas cópias, devidamente conferidas e authenticadas, as quaes,
acompanhadas de um resumo geral de todos os bens moveis a cargo
de cada Ministério, serão enviadas á Directoria do Patrimônio Na-
cional e á Contadoria Central da Republica.

Cada inventario deverá conter uma recapitulação ou resumo,
especificando-se por categoria e espécies de materiaes, de modo que
possam ser separados os objectos destinados ao serviço da adminis-
tração publica, como mobilias das repartições, collecções de leis,
de decretos e de regulamentos, machinas de cálculos e de escrever,
apparelhos, utensílios, material sujeito a transformações ou de con-
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sumo e outros, daquelles que se destinam á defeza nacional como
o material de guerra, material fluctuante ou semovente, com uti-
lidade na Marinha.

Incluem-se como bens semoventes os animaes que se destinam
á tracção de vehiculos empregados no serviço administrativo.

Todos os objectos moveis, qualquer que seja a categoria a que
pertençam, devem ser confiados a agentes responsáveis. A entrega
se effectua por meio de inventários.

No caso dos Commissarios os inventários se organisam pela
fôrma já descripta; tratando-se, porém, dos "Encarregados de In-
cumbencia" (officiaes ou sub-officiaes) a bordo ou nos estabeleci-
mentos, o material que lhes é entregue deve constar de um inven-
tario, feito em livro próprio, de accôrdo com o modelo 14 do actual
regulamento para o serviço de fazenda.

O processo de conferência dos inventários cabe á Directoria de
Fazenda (D.F.2) no Rio de Janeiro; nos Estados, porém, este ser-
viço é da competência dos Chefes dos estabelecimentos ou Com-
mandantes dos navios fora da Capital, os quaes devem rubricar as
vias dos inventários, antes de remettel-as.

A entrega dos objectos se effectua por meio de inventario, con-
ferido e reconhecido exacto pelo responsável por sua guarda e con-
servação, o qual deverá assignar o termo de responsabilidade de que
trata o art. 908 do regulamento do Código de Contabilidade.

Esse artigo determina que sempre que houver mudança ou sub-
stituição de responsáveis pela guarda de bens ou valores pertencen-
tes á União, será lavrado um termo de responsabilidade, que será
assignado pelo que termina e pelo que começa a gestão.

Quando, por motivo de força maior, previamente justificada, fôr
impossível ao responsável substituído assistir aos inventários ou
assignar o termo de responsabilidade, poderá delegar a terceiros
essa incumbência, e o não fazendo proceder-se-ha ao inventario
á sua revelia, sendo o termo de responsabilidade authenticado pela
assignatura da autoridade a que fôr subordinado o responsável.

Este caso poderá dar-se tanto por morte como por doença grave
do official que tiver de transferir a carga.

Os inventários, como peças essenciaes que são a definição per-
feita das responsabilidades, não poderão jamais ser dispensados,
qualquer que seja o pretexto, nem ao responsável aproveitará a ¦
allegação de haver recebido quaesquer artigos sem estarem conve-
nientemente inventariados, como é de rigor pela legislação vigente.

A tomada de contas, definitiva, dos responsáveis terá sempre
por base os inventários realisados ao encetar e terminar a gestão.

Por occasião dos inventários os objectos que estiverem em con-
certo nas officinas do Estado ou particulares, deverão ser conside-
rados como existentes, desde que o responsável possa ter em seu
poder — para apresentar — os recibos passados pelos Mestres das
mesmas officinas, documentos esses que representam os objectos
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Do mesmo modo se deverá proceder com os objectos que exis-
tirem, sob cautelas, temporariamente ao serviço de outros respon-
saveis no navio ou estabelecimento.

A duração dos inventários obedecerá sempre a uma tabeliã que
varia entre 60 e 120 dias, no máximo, segundo a categoria dos navios
ou dos estabelecimentos, pela sua maior ou menor importância.

Por esse critério os navios de terceira e quarta classes dispõem
de 60 dias úteis para tal serviço, como igualmente a Imprensa
Naval, as enfermarias, as Escolas de Aprendizes Marinheiros nos
Estados, as Capitanias de Portos, os laboratórios, a fortaleza de
Santa Cruz, em Santa Catharina, a Estação Radio-telegraphica e
outros estabelecimentos congêneres; os navios de 1" e 2" classe, os
arsenaes do Pará e de Matto-Grosso, o Corpo de Marinheiros, o Re-
gimento Naval, o Hospital Central da Marinha, os depósitos nos
Estados, a Directoria de Navegação, as Escolas Profissionaes, a Es-
cola Naval, a Escola de Grumetes e os estabelecimentos semelhan-
tes dispõem de 90 dias. Somente os navios como o "Minas Geraes''
e os estabelecimentos como o Deposito Naval do Rio de Janeiro e a
Directoria do Armamento, como igualmente o Arsenal de Marinha
do Rio de Janeiro poderão consumir 120 dias úteis em taes serviços.

O excesso desses prazos exigirá uma justificação que será apre-
ciada pelo Ministro depois de informada pela Directoria de Fazenda.

Um ''Diário de Inventario", escripturado de accôrdo com o mo-
dêlo 28, annexo ao regulamento de fazenda, é indispensável para
justificação do tempo gasto na execução de tal serviço, ou para ser
apresentado ás autoridades que tiverem de inspeccionar os traba-
lhos que' diariamente forem feitos.

Os "Livros-inventarios" dos encarregados de incumbências,
onde são escripturados os objectos que estiverem sob a sua guarda
(menos os artigos de consumo) constam de duas partes: uma, des-
tinada á carga effectiva e preços dos objectos inventariados; a ou-
tra, que deve conter o arrolamento dos artigos que estiverem, tem-
porariamente, sob cautela, ao serviço dos mesmos responsáveis. A
substituição desses livros só poderá ter logar pelo máo estado do
mesmo livro ou no caso de morte do official responsável, quando
deverá ser encerrado o mesmo livro e aberto um novo para o que
tiver de substituir o responsável.

Qualquer alteração que se dér na carga dos responsáveis é in-
dispensável uma communicação á Directoria de Fazenda para os
fins indicados no art. 820 do regulamento do Código de Contabilí-
dade, que obriga sejam taes alterações levadas simultaneamente ao
conhecimento da Directoria do Patrimônio Nacional e da Conta-
doria Central da Republica.
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4 — Livros e documentos que constituem a conta dos responsáveis:

Commissarios,
Encarregados de incumbência,
Médicos e Pharmaceuticos.

Na parte que se relaciona propriamente com o serviço de fa-
zenda da Armada, tanto a bordo dos navios da esquadra, como nos
corpos e estabelecimentos, os livros e demais peças que constituem
a conta dos Commissarios, ou servem para a escripturação na in-
cumbencia de outros responsáveis pelos bens da fazenda publica,
confiados á sua guarda, são — na sua maioria — os que se encon-
tram, em modelos, annexos ao regulamento em vigor para o ser-
viço que temos de executar.

Outros modelos de livros e documentos foram adoptados, poste-
riormente, em alguns departamentos da Marinha, não só como con-
seqüência da adopção dos novos methodos introduzidos pela remo-
delação por que passaram alguns departamentos, depois da vinda
da Missão Naval, como, igualmente, por effeitos da nova regula-
mentação do Código de Contabilidade da União, creando outras
normas para uniformisar o serviço publico.

Nesse numero, por exemplo, figura o Deposito Naval do Rio de
Janeiro e o nosso principal arsenal, que tiveram remodelados os
seus serviços de organisação interna, em muitos detalhes provei-
tosos á sua efficiencia.

Os livros que presentemente representam as contas dos Com-
missarios, ou melhor, aquelles que utilisamos no serviço de bordo
e nos estabelecimentos de terra da Marinha, são fornecidos pela
Directoria de Fazenda, no Rio de Janeiro, com as seguintes appii -
cações:

a) Livro-mappa — Destina-se este livro ao lançamento de tudo
quanto é realmente recebido a bordo ou nos estabelecimentos, e des-
pendido no serviço da Marinha, tanto a bordo como em terra.

Feito e escripturado, segundo o modelo do nosso regulamento,
as varias espécies de i artigos que figuram na carga do Commissario
do Material, como: gêneros para o municiamento das guarnições,
sobresalentes para os diversos fins, combustíveis, munições de
guerra e outras utilidades devem ser lançados em columnas nume-
radas seguidamente, tanta na parte destinada á "Receita", como
naquella em que deve figurar a "Despeza".

A principal vantagem das columnas assim dispostas é a faci-
lidade que offerece na verificação do existente, que resulta da com-
paração de cada artigo com o seu numero de ordem, tanto na re-
ceita como na despeza.

O uso da nomenclatura official dos artigos utilisados na Ma-
rinha é obrigatório neste livro, cujas folhas devem ser distribuídas
como Índice alphabetico para facilitar a procura do que existe
em carga.
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Os documentos justificativos dos recebimentos ou das entregas
dos objectos devem ser lançados neste livro por ordem chronologica.

Deve preceder a qualquer outro documento de "Receita" o laii-
çamento do inventario do que tiver sido recebido, começando-se
pelos gêneros do municiamento; seguem-se os lançamentos dos
artigos que forem sendo recebidos do Deposito ou de outros estabe-
lecimentos e fornecedores. Devem, igualmente, constar da receita
deste livro os objectos manufacturados ou transformados a bordo,
bem como os artigos recebidos dos navios e de outras procedências,
as importâncias recebidas para compra de verduras e fructas, dietas
extraordinárias e o producto que fôr arrecadado pela venda de
espólios.

Na parte da "Despeza" devem ser lançadas, pelos resumos,
quinzenaes ou mensaes, as despezas que forem dadas no "Livro
Diário", os mappas de fardamento que tiver sido adiantado a bordo
para desconto ás praças, as "remessas" e os saldos de dinheiro des-
tinado á compra de verduras e fructas. As "requisições" dos artigos
que forem pedidos por outros navios e estabelecimentos também são
escripturadas na parte da "Despeza" do Livro-mappa.

b) Livro de requisições ou de pedidos geraes — Este livro é em-
pregado no serviço de pedidos de dinheiro ou de artigos necessários
a bordo ou nos estabelecimentos de terra, e deve ser empregado,
segundo a sua applicação indicada nos modelos 1-a, 1-b, 1-c e 1-d,
isto é, pedido de dinheiro para pagamento de vencimentos, pedido
de quantitativo para compra de verduras e fructas, pedido de sobre-
salentes ao Deposito Naval e a outras repartições e recebimento
mensal de pão ou carne, resgatando os vales diários que são entre-
gues aos fornecedores de gêneros frescos.

O livro de pedido de dinheiros para pagamento de vencimentos
do pessoal é fornecido á parte e deve ser escripturado segundo as
"Instrucções para o pedido de numerário para o pagamento", expe-
didas pela Directoria de Fazenda do Ministério da Marinha em 21
de Dezembro de 1926 e recommendações posteriores da nossa re-
partição.

c) Livro de remessa — E' um livro que deve ser escripturado
segundo os modelos 3-a e 3-b. No primeiro caso, serve para a en-
trega de saldos de dinheiro á Directoria de Fazenda e outras repar-
tições fiscaes; no segundo, é destinado á entrega de artigos ao De-
posito Naval, ou desta repartição aos navios e a outros estabeleci-
mentos.

Este livro é também usado pelas repartições onde existem almo-
xarifados, como a Directoria do Armamento, os arsenaes, a Imprensa
Naval, etc., que também supprem navios e estabelecimentos.

d) Livro diário de despeza — Este livro, como o seu nome indica,
é destinado ao registro de toda a despeza ordinária, isto é, á escri-
pturação relativa ao supprimento de artigos e gêneros destinados
ao uso e consumo da guarnição e serviço dos navios e estabeleci-
mentos, de accôrdo com as respectivas tabellas de distribuição re-
gulamentar.
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As despezas deste livro só podem ser escriptas e assignadas pelo
official que, estando de serviço no convés ou nas machinas, as tiver
autorisado no "Livro de sahidas do paiol".

As que tiverem de ser dadas pelo Immediato do navio, ou pelo
official que exercer o cargo de categoria correspondente nos esta-
belecimentos, em terra, como gêneros para o municiamento diário
das guarnições e outras, de accôrdo com as tabellas de distribuição
semanal ou quinzenal, o serão logo após á sahida dos artigos do paiol.

Cada despeza deste livro — para ser legalisada — precisa ter
também a assignatura do Commandante do navio ou Chefe do esta-
belecimento de terra.

Fora do serviço de quartos nenhum official poderá autorisar
despezas; esta faculdade só poderão ter o Commandante e o Immc-
diato, em casos especiaes, permittidos nos regulamentos.

e) Livro de termos — Existe este livro (do uso exclusivo ao ser-
viço de fazenda) para serem escripturadas as despezas extraordi-
narias que não são próprias do "Livro Diário", como as despezas
ordinárias; por exemplo: despezas de supprimento de viveres ou
munições navaes, por empréstimo, em alto mar, a navios nacionaes
ou estrangeiros; as provenientes do lançamento ao mar de viveres
deteriorados; de objectos avariados, perdidos ou cahidos ao mar,
desde que o seu valor exceda de 25$000.

f) Livro Conta-corrente — Destinado á escripturação de fundos,
tem o seu modelo annexo ao regulamento, com o n. 7. Nelle devem
ser registradas, em ordem chronologica, todas as quantias recebidas
para despezas a fazer-se dentro das verbas orçamentarias, como
também os documentos das despezas effectuadas.

Nos lançamentos do "Deve" o Commissario é obrigado a espe-
cificar, detalhadamente, a sua procedência, numero da requisição e
outros detalhes necessários á justificação da receita. No "Haver"
os documentos de despeza são lançados pelo seu numero, na ordem
chronologica.

No fim de cada mez encerra-se a conta respectiva e, depois de
examinados os lançamentos, á vista dos documentos, é verificando
o saldo, estando presentes o Commandante, o Immediato e o Com-
missario do navio ou do estabelecimento.

Em seguida deve ser extrahido um balancete para ser enviado
ã Directoria de Fazenda, acompanhado das seguintes vias dos docu-
mentos de despeza e cópias dos lançamentos que existirem na re-
ceita, quando não fôr possivel enviar as segundas vias dos docu-
mentos que deram origem a taes lançamentos.

g) Livro de registro de letras — Semelhante a um livro de che-
quês, como os usados no Commercio, existe um livro impresso (mo-
dêlo 8) para ser usado somente nas commissões dos navios a paizes
estrangeiros, com acquisição de fundos.

No talão desse livro devem ficar indicados: a importância, na
moeda do paiz, e a espécie metallica em que foram suppridos os
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fundos, cambio, data e logar em que tiver sido feito o saque, com a
declaração da entrada em cofre da quantia recebida.

Neste livro as quantias são escriptas por extenso, repetindo-se,
em algarismos, o valor correspondente no systema monetário do paiz.

Este livro somente é fornecido por occasião da sahida dos navios
para viagens longas pelo estrangeiro.

Para os saques nos portos estrangeiros (o que só poderá fazer
com autorisação do Commandante) o Commissario passará letras,
em duplicata, contra o Thesouro do Brasil. Estas letras devem ser
numeradas, por ordem e data e terão, além da assignatura do Com-
missario, a do Commandante do navio.

Contractado, assim, directamente, pelo Governo, o fornecimento
de fundos, as letras serão passadas ao banco ou á casa contractante,
acompanhadas de um aviso que deve ser dirigido á autoridade que
tiver dado ao Commandante autorisação e instrucções para essas
transacções, a qual deverá providenciar para o respectivo paga-
mento, no prazo que tiver sido estabelecido.

Para justificação das despezas provenientes de commissões de
corretagem, nos saques de dinheiro, o Commissario receberá do
Commandante uma ordem escripta, feita em duplicata, para ser
lançada, por seu numero, como documento de despeza, no "Livro
Conta-corrente". Esta ordem deverá conter o numero e a data da
letra a que se referir.

h) Livro Municiador — E' o livro privativo do Immediato, por
elle escripto e assignado, mensalmente. O seu fim, com relação á
conta do Commissario, é registrar o movimento diário de entrada
ou sahida do pessoal a bordo dos navios e estabelecimentos e jus-
tificar as despezas do "Livro diário" feitas com o municiamento
das respectivas guarnições.

Deverá assim conter as declarações de nomes, postos e classes
de todos os officiaes e praças que tiverem de ser municiados no dia
seguinte áquelle em que se fizer taes declarações, por effeito das
alterações que se derem com o movimento do pessoal. No caso de
duvida este livro poderá ser consultado, em confronto com o "Livro
diário de despeza", por occasião da tomada de contas do Com-
missario.

i) Livro de pedidos do paiol — E' um livro que foi creado para
ser registrada a despeza dos artigos por occasião da sahida do paiol,
antes do respectivo lançamento no "Livro diário" e onde o official
de serviço (no convés ou nas machinas) autorisa a sahida dos arti-
gos, durante o quarto. O seu modelo tem o n. 13.

Quando o Commandante do navio, que deve authenticar todas
as despezas, negar a sua assignatura a qualquer despeza autorisada
pelo official, este responderá por ella, sendo a mesma levada em
despeza ao Commissario.

Os documentos que completam as contas, ou são utilisados no
serviço dos Commissarios, são os seguintes, presentemente:
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Balancete de movimento de dinheiro, com operações realisadas
pelo official Commissario das forças navaes, modelo 18; mappa de
mantimentos fornecidos a praças de outros ministérios, modelo 19;
pedido de artigos aos depósitos, cujo modelo (25) foi substituído
pelo adoptado no Deposito do Rio de Janeiro; inventario da conta
do Commissario, que tem o numero 26 para modelo; "diário de in-
ventario", modelo 28; resumo dos mantimentos dispendidos, modelo
27; portaria autorisando saques de dinheiro, modelo 29; cautela de
objectos entregues a outros responsáveis, modelo 33; finalmente,
vales para o recebimento de pão ou carne, diariamente, modelo 30
Estes vales não acompanham as contas; servem somente como
documentos provisórios, de garantia aos fornecedores, até a entrega
das requisições, que os resgatam, no fim de cada mez.

O "Livro-inventario dos encarregados de incumbência, a bordo
e nos estabelecimentos de terra, está destinado ao arrolamento de
todos os objectos que cada um dos officiaes e sub-officiaes tem sob
a sua responsabilidade. O seu modelo, annexo ao regulamento para
o serviço de fazenda, tem o n. 14.

Este livro também serve para o inventario do material cirur-
gico, a cargo do medico do navio. Quando existem dois médicos
no navio ou no estabelecimento, esse material ficará sempre sob a
responsabilidade do segundo medico.

Pelo mesmo modo deve ser feito o arrolamento do material em
uso nos gabinetes de odontologia, cuja carga pertence ao Cirurgião-
dentista.

Somente em casos especiaes e urgentes, na falta de médicos,
cirurgiões-dentistas ou pharmaceuticos, poderá a carga do material
cirúrgico ficar, temporariamente, com o Commissario.

A escripturação dos medicamentos é feita pelo Pharmaceutico,
que recebe para esse serviço os seguintes livros:

Um pequeno "Livro-mappa" de modelo igual ao do Commissa-
rio, não tendo, porém, a parte destinada á escripturação dos manti-
mentos; um "Livro receituario", que tem o mesmo fim do -Livro
diário de despeza" da escripturação do Commissario; um -Livro de
pedidos geraes", que deve ser escripturado de accòrdo com o
modelo 15.

Um "livro-indice" é mensalmente utilisado para o resumo da
despeza diária, que deve ser levada ao "Livro-mappa" do Phar-
maceutico.

O inventario da conta do Pharmaceutico é em tudo semelhante
ao da conta do Commissario (feito de accôrdo com o modelo 26)
e do mesmo modo escripturado, tanto no inicio da conta, como na
entrega ao seu substituto.

Sylvino Freire
C. F. C.

(Continua)
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No ultimo numero desta "Revista", o Sr. Capitão-Tenente Jorge
Ferreira Landim, em o seu artigo "Balisamento da nossa costa" —
referiu-se com muito acerto á crise mundial por que ora passa a ma-
rinha mercante, provocando os conceitos ali emitidos a carta que vem
infra, do Sr. Comandante Firmino de Carvalho Santos, atual diretor
presidente do Lloyd Nacional, carta essa em que aparecem focalisados
outros pontos mais de perto relacionados com a vida de nossa prin-
cipal empresa de navegação, agora sôb a direção de uma das mais
acatadas atitoridades no assunto.

"Rio de Janeiro, 13 de Maio de 1932. — Presado collega e Sr.
Commandante Jorge Ferreira Landim.

Permitta-me V. S. que tome a liberdade de dirigir-lhe esta carta,
suggerida pela leitura das interessantes considerações que fez sobre a"crise marítima", publicadas na "Revista Marítima Brasileira", de
Março-Abril, sobretudo pelas opiniões externadas a paginas 649 e
seguintes.

Em primeiro lugar, não posso deixar de exprimir-lhe os meus
agradecimentos, não apenas pelos conceitos que V. S. emitiu, senão,
ainda, e principalmente, pela espontânea defesa que tomou do tão
malsinado Lloyd Brasileiro.

Vóz isolada e discordante, no meio do vasto coro que não se
cansa de apregoar, com a mais completa inconsciencia, os favores, os
grandes favores que do governo federal recebe o Lloyd, notadamente
a famosa subvenção, mostrou V. S., com tudo o quie disse, ser um
perfeito conhecedor do assumptO,

Deshabituados, como estamos, de encontrar quem assim renda
homenagem e faça justiça á empreza nacional, não podia deixar queo facto passasse cm silencio.

A subvenção do Lloyd Brasileiro! Que doloroso ludibrio para
quem ignora como as cousas se dão! De facto, existe essa subvenção,
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mas em troca delia e dos demais favores concedidos á Empreza,
quanta cousa não se lhe reclama! São os 30 % de desconto em pas-
sagens e fretes, é o transporte gratuito de valores e dinheiro, e malas
do correio; são as reducções, enormes reducções numa época de ter-
riveis ai>erturas; são os serviços extraordinários de toda a ordem,
perturbando, não raro, a regularidade das linhas. E para coroar, são
as contas apresentadas por esses serviços impugnadas, como tantissi-
mas vezes tem acontecido, resultando dahi cahirem em exercício fin-
do, sem que jamais possam ser recebidas.

Isto pelo que toca ao governo federal, porque quanto aos Es-
tados, que aliás têm as mesmas regalias, o que se passa é ainda um
pouco peior: as contas apresentadas, com uma freqüência alarmante,
são deixadas no olvido.

Além disso, ha varias instituições que não sendo propriamente
repartições publicas, gosam de iguaes favores, como se fossem órgãos
officiaes, tal o Banco do Brasil.

Mas ainda não é tudo. Nas contas de transporte, não se limita
0 Iloyd a fornecer o transporte: dispende com a alimentação, se se
trata de passageiros, e com a estiva se se trata de carga. Com as malas
do correio, que conduz de graça, não só paga a estiva, mas indemniza
todas as faltas que se dão, o mesmo fazendo, quanto aos valores.

Junte-se a tudo isso a falta de apoio, como V. S. muito judiciosa-
mente accentuou, por parte do commercio brasileiro, quer exportador,
quer importador, desse mesmo commercio que nas horas de aperturas
sabe, entretantq, recorrer á Empresa, mas só nesses momentos, por-
que de resto o que pôde dar a fazer, dá e faz ás linhas estrangeiras,
sem maior consideração para a companhia nacional.

O frete, pelo Lloyd, não é mais caro do que o das outras em-
presas e ,exceptuados alguns produetos que reclamam câmaras es-
peciaes — frias ou arejadas — nada justifica, salvo os casos de maior
urgência, que as demais mercadorias, que representam o grosso, não
sejam dadas, sempre que possível, ao Lloyd Brasileiro. Não se allegue
que o tratamento é aqui inferior, pois as faltas e avarias que se re-
gistam nos vapores do Lloyd são as conimuns a todas as companhias.
Mas o commercio brasileiro a nada quer attender, esquecendo-se,
além de tudo mais, que dar fretes á empresa nacional é contribuir
para a economia da Nação, pela grande somma de ouro que ficaria
retida no paiz e que de outra fôrma é exportada para o estrangeiro.

Só quem assiste de perto ao que se passa no Lloyd pôde avaliar
a lueta ingente que é necessário sustentar contra todas as variadas e
multiformes manifestações de má vontade que o combatem desapie-
dadamentte, tanto dentro como íóra do paiz.

Etltfio a imprensa brasileira parece ter um gosto especial, com as
suas criticas quasi sempre injustas, em exagerar os defeitos e falha*
de que a empresa porventura se resinta, sem se lembrar do mal que
assim lhe fazem, compromettendo completamente o seu prestigio, e
Intui nome, não só aqui mas principalmente nos meios estrangeiros.
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Eu tenho, Sr. Commandante, nos 12 annos que sirvo ao Lloyd,
registados factos que se os norrasse de publico fariam o mais severo
libello á mentalidade da nossa gente com relação á companhia na-
cional.

Todos condemnam o Lloyd Brasileiro; todos vivem a trombe-
tear o que lhe dá o Thesouro, mas ninguém se lembra das opposições
que soffre,, da injustiça de que constantemente é victima, das pesadas
exigências que se lhes impõem.

Por isso, quando se ouve uma palavra bôa e autorizada destoar,
alto e bom som, da grita de malquerenças que por toda a parte se le-
vanta, é impossível deixar de acolhel-a com as sympathias que me-
Hece, pelo consolo que dá. Meu caro collega, acceite, em nome do
Lloyd Brasiliero, as sinceras expressões da minha gratidão pela sua
desinteressada e justa defesa.

Am.0 e adm.° mt.° att.°
F. de Carvalho Santos."

Durante os tristes anos da guerra mundial, no fundo dos oceanos
sepultaram-se riquezas incalculáveis (*) ; a arma submarina semeou
a desolação nas águas dos mares mais freqüentados; as exigências
do trafego então cresceram em desesperante proporção e, para satis-
faze-las, aumentou-se a capacidade das industrias siderúrgicas e de
construção naval até limites insuspeitaveis e temerários. Nutriu-se.
como se pôde, as Marinhas mercantes dos Estados aliados e neutros,
exauridas., sobretudo, pelo azoto bélico invisível, e ao sôbrevir, em
1920, a crise comercial e marítima, manifestou-se em toda a sua
crueza quão falaz era equêle mecanismo maravilhoso que se ia mon-
tando, sem reparar nos anos de crisse e de ruina, que logicamente ti-
nham de sôbrevir.

Os fretes são agora, em quasi todas as rotas, inferiores aos cor-
rentes em 1914, assinalados pelos transportes de todas as proce-
ciências.

O desequilíbrio econômico geral, produzido pela mais nefasta
das contendas; a destruição da riqueza; os enormes encargos im-

(*) A tonelagem mundial destruída pela ação bélica, de 1914 a 1918, as-cendeu a 15.C53.786 toneladas de total registro. Os navios ingleses ilurante a
guerra 4.342.296 tons., comprou no estrangeiro 530.000, apoderando-se de na-vios inimigos no total de 716.520; resulta a perda liquida, quanto á marinha,foi de 3.442.012 tons. brutas.
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postos a todos os povos, agravados até algarismos astronômicos e, em
realidade, inexequiveis para os que foram material, embora não mo-
ralmente vencidos; as barreiras aduaneiras; a desintegração do con-
certo mundial de extensas regiões, povoadas e ricas de elementos na-
turais como a Rússia e as suas imensas dependências; os conflitos
sociais e até políticos, e certa misteriosa crise de confiança que, por
assim dizer, atanaza a humanidade e resiste a todos os tratamentos
preconizados pelos homens de Estado e pelos economistas, não fazem
senão agravar todos os dias o panorama econômico mundial, no qual
ocupam posição proeminente as industrias do mar e as suas deri-
vadas.

() trafego de mercadorias pelas vias marítimas diminuiu em
quasi todas elas e, si estacionou em alguma mas afortunada, isso foi
por pouco tempo; persistindo e aumentando, de ano para ano-, a
crise, o prejuízo das outras também a alcançou.

A propósito de tão interessante assunto, escreve a prestigiosa re-
vista marítima inglesa "Fairplay", que, si o incremento' do trafego
marítimo tivesse seguido na mesma proporção do que, nos vinte anos
que precederam ao mui nefasto 1914, a tonelagem hoje disponível
resultaria suficiente: como o movimento comercial-maritimo, porém,
é menor do que em 1913, segue-se que há agora um excedente de
vinte milhões de tonelagens de total de registro, aproximadamente.
Dessa tonfclagem inecessaria e, na realidade, enorme, pode-se consi-
dcrar que liá uns treze milhões encostados, e o resto é representado nos
espaços vasios de navios que navegam. A mesma revista lembra o
acréscimo que experimentou o trafego por mar em 1929, o qual
abrangeu, por breve teni]K>, quasi toda a tonelagem flutuante. Esse?
resurgir. porém, não seduz, pois a prostação e o marasmo de novo
surgirão, e, assim, não se acredita que haja motivos para confiar que
em próximo futuro o movimento comercial se restabeleça até aos li-
mites precisos, nem que se possam arbitrar recursos aceitáveis com
os quais possam desaparecer toda a tonelagem excedente.

Não se dá só o encarecimento do trafego no transporte de trier-
cadorías, mas. ainda, com manifesta gravidade, na condução de pas-
aageiros, antes tão nemwneradôr. Um protecionismo á outrance e o
gravíssimo problema da parada forçada fecharam, ou pouco menos,
muitas fronteiras, não só aos produtos naturais ou manufaturados
estrangeiros, como até as pessoas Daí a diminuição e, cm certos ca ÍO:
a extinção da emigração — que é um fenômeno social, econômico e
político ao mesmo tempo.



A CRISE MARÍTIMA 95

Por outra parte, as repercussões dos máos negócios e da crise
em geral nota-se também nas demais classes de passagem; desse
modo, nas linhas do Atlântico .setentrional, o numero de passageiros
que se dirigiam da Europa aos Estados Unidos e ao Canadá dimi-
nuiu, pouco antes de terminar o ano de 1931, de 240.000, sendo
então o total das passagens, só de Ia classe, de 300000 pessoas. Igual
diminuição notou-se no sentido oposto, seja, da America do Norte á
Europa.

A temivel agitação que comove a índia inglesa e a todas as re-
giões da imensa e povoadissima China, exerceu desastrosa influencia
no trafego, em geral, com o Extremo Oriente. Todos esses fenômenos
acarretam enormes prejuizos ás companhias de navegação que se de-
dicam, em maior ou menor escala, a condução de passageiros, não
bastando para remedia-los a retirada circunstancial ou em épocas de
calma, nas linlias regulares, de alguns liners que figuram entre os
mais brilhantes e custosos, umas vêses para amarra-los e' outras para
dedica-los a mui aleatórios cruzeiros de turismo.

O crescimento em todos os sentidos anormal da Marinha mer-
cante a partir de meados de 1917, e o complexo encarecimento do
trafego de passageiros e de mercadorias, observado nos últimos dous
anos antes de concluir-se a Grande Guerra, conduziram ao estado de
crise que ora aflige o mundo marítimo.

Os grandes interesses creados; o enorme capital invertido na ex-
ploração de minas de carvão e de ferro, bem como nas industrias si-
derargicas e de construção naval; a falta de coordenação entre os
armadores, e o próprio orgulho nacional, junto aos pavorosos pro-
blemas da suspensão de atividade que ora se nota, tinham mantido até
agora cifras excessivas de produção de nova tonelagem. Os fatos,
porém, imposeram-se afinal e, ainda que seja doloroso e inquietante
observa-los súbita baixa surge na tonelagem em construção.

Os grandes esforços realizados pelas companhias de navegação e
nos casos mais assinalados com auxilio dos respetivo Governos, são
causa de que, durante o ano findo, as águas procelosas dos oceanos
se viram sulcadas por vários notáveis navios, que, todavia, rompem
a monotonia dos tipos correntes dedicados exclusivamente, ou pouco
menos, ao transporte de mercadorias. Alaiores surpresas nos aguar-
dam ainda quando, durante o ano em curso, forem postos em serviço
os dous grandes transatlânticos que se estão ultimando na Itália e
outros, em construção adiantada em diversos países.
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Uma cousa, porém, é o embriagar-se, digamos assim, com o de-
lirio das grandesas, e, outra, muito distinta, sustentar, com o apoio
oficial, esses navios mais modestos e de mais fácil exploração, que
resultam ser pedaços do território nacional que atravessam os mares
e os oceanos, os quais são duplamente instrumento de trabalho, trans-
porte, permuta de riqueza, levando em si uma força, imponderável
para o grande, de expansão política e econômica e de difusão do es-
pirito e prestigio do país cujo pavilhão ostentam.

As industrias navais e o seu natural e primordial produto que é
o navio, constituem o primeiro elemento de competência entre os
grandes Estados Maritimos. Por isso os Governos conscientes de sua
responsabilidade não regateam sacrifícios para fonlentar a sua Ma-
rinha mercante, que leva aos mais longínquos países o nome, o amor,
a civilização e as riquezas, da Pátria.

Eis, em traços sobremodo amplos, o atual panorama mundial que
ora apreciamos quanto ao mundo marítimo. E', como a vôo de pas-
saro acima traçamos, pouco animador e prenhe de sustos e apreenções-
A grande crise econômica e financeira que acabrunha inda os países
mais prósperos e ricos não tende a abrandar-se, antes ameaça assumir
proporções nunca presenciadas em todos os tempos. As consequen-
cias dessa pavorosa crise manifesta-se principalmente no colossal'nu-
mero dos sem tralialho.

Ora, O Lloyd Brasileiro é uma insignificante parte desse todo
dolente: como exigir que êle faça excepção quando poderosíssimas
companhias de navegação estão ameaçadas de falência e só se mantêm
com o auxilio do respectivos Governos? Razão de sobra tem o atual
diretor daquela empresa quando diz; "Ser voz isolada e discordante,
no meio do vasto coro que não se cansa de apregoar, com a mais
completa inconsciencia, os favores que do Governo federal recebe o.
Lloyd. notadamentte a famosa subvenção"... Subvenção essa cheia
de exigências e tropeços que tiram a iniciativa dos mais habilitados
profissionais.

( i admirável e que muito honra aos malsinados administradores
que tem tido aquela Empresa é que ela ainda exista, mesmo de en-
COntro a maré de óbices que a todo o momento se lhe contrapõe vá,
mesmo dolorida, arrastando a sua precária existência, (mando, com
um pouco die bôa vontade e eficaz auxilio do Governo e particulares,
poderia gosar vida prospera e despreocupada.

A. V.



Ponto estimada versos assumido no delerminocidos retos de posição
A generalidade dos autores de taboas de ponto do tipo "Spheri-

cal Traverse Tables", aconselha o uso do ponto assumido para evitar
interpolações, alegando dar no mesmo o traçado das retas de posição
a partir do ponto assumido ou estimado.

De fato, encarando-se a questão sob este prisma, nenhuma des-
vantagem existe, e, efetivamente, o calculo fica algum tanto simpli-
ficado. Entretanto, as vantagens que se obtêm no calculo de uma
reta assumindo-se uma posição, não compensam as desvantagens do
traçado ou da simples comparação dos resultados de duas observações.

Para cada reta o ponto assumido tem que ser diferente, com
observações simultâneas ou quasi simultâneas, e, neste ultimo caso,
o traçado se torna assás complicado devido aos pequenos transportes
que lhe prejudicam a clareza.

Si observarmos varias retas quasi simultâneas com pequsno in-
tervalo de tempo não desprezível, o calculo deverá ser feito com a
posição estimada correspondente a cada um dos instantes. Dêsque
o calculo seja feito a partir das posições estimadas o traçado é sim-
pies: basta tomar as varias diferenças zenitais a partir do ultimo
ponto estimado, pois neste caso, automaticamente está feito o trans-
porte das retas.

Outro é o caso si o calculo fôr feito para posições assumidas:
cada reta tem que ser plotada, transportada para um instante comum
para ser cruzada com as demais.

Além disto, o calculo a partir do ponto estimado dá logo, sem
traçado, a componente do efeito da corrente na direção do azimúte
da reta, componente esta que é imprescindível levar em conta para o
transporte, no caso de grande intervalo entre as observações, como
acontece, em geral, na determinação da posição ao meio dia.
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Ha ainda que considerar o caso em que a informação de uma só
reta é suficiente, como nas observações de astros pela proa, popa e
través, ou em azimúte que coincida com a direção de correntes ge-
tais (equatoriais, Gulfstream, Kuro-Siwo, etc). Neste caso, como
no anterior, o traçado é prescindivel, dêsque o calculo seja feito
a partir ela estima, sendo entretanto indispensável no caso do ponto
assumido.

Os pontos assumidos sendo por vezes muito distantes das posi-
ções verdadeiras podem levar o calculador a usar um trecho da reta
de posição em que esta linha não coincida com a projeção mercato-
riana do circulo de altura, maximé nos casos de observações de astros
em grande altura.

Com estas observações concorda aliás o Commandante Radler
de Aquino, declarando á pagina XXVII ela edição de 1918 de suas
"Altitude and Azimuth Tables": "Quando o observador deseja achar
he e Ze correspondentes á posição estimada, em vez de assumir uma

posição A' (ou A") (o que pôde ser desejável quanto te — ta é

grande, cjuando a diferença zenital é maior que os limites estabele-
cidos na pagina XXXII, ou quando 2, 3 e 4 retas de posição têm

que ser plotadas simultaneamente)"...
Entretanto, o novel observador ao enfrentar as dificulelades

acima citadas, invariavelmente toma corrío caminho abandonar as
taboas de ponto assumido e voltar aos semi-senos versos, ou si está
trabalhando com a taboa azul de Radler passa a usar as "New

Altitude Tables". Isto se explica, aliás, pela indispensável neces-
sidade de uniformidade de calculo que é uma das vantagens da uti-
lização do método Marcq Saint Hilaire.

Na ultima comissão do TDT "Belmonte" ao Norte da Republica
resolvemos estudar as vantagens da adoção da "New Altitude Table"

(popularmente conhecida por Martelinho) sendo o azimúte deter-
minado pela "Spherical Traverse Table" do Comandante Radler,
com o uso exclusivo da "Spherical Traverse Table" dos ConYandan-
tes Radler e Drkysonstok (H. O. 208), fazendo as correções de
altura para as diferenças de angulo no polo e latitude.

Abandonamos as correções de azimúte por pensarmos não afe-
tár a precisão dos traçados dês que seja usado o ponto estimado,
visto como, neste caso, as diferenças zenitais raraníeute são gran-
dei. Ainda mesmo para observações de desvios das agulhas, tendo
cin vista as circunstancias que devem ser escolhidas, estas correções
podem ser abandonadas.
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COEFICIENTES DE CORREÇÃO DA ALTURA

A relação de Albatani aplicada ao triângulo de posição nos dá:

cos z = cos co? cos coS -r- sen co<p sen co8 cos tt diferenciando

cos z em relação a co?, co 8 e tx (Vide Serret — Traité de Trigono-
irfétrie — ed. 1908, pag. 333 a 335), vem

dz = cos A d. co? -j- cos M d co8 -f- sen co? sen Adt,

mas z = 90 — a, co? == 90 — ? e coS = 90 — 8

substituindo e fazendo as reduções, vem

— da — — cos A d? — cos M d8 -f- cos ? sen Adt,

Trocando os sinais

da = cos A d? -r- cos Aí d í — cos ? sen Adtj

E para pequenos acréscimos finitos teremos, sem erro sensível

(.1) Aa = cos A A?-f cos MÁÍ — cos ? sen A AtL

Pondo A 8 = Atj — O', temos

(2) A,a = cosAA?, que nos dá o valor da repercussão na ai-

tura de uma variação na latitude.

Para A? = Att = O. (1) nos dá

(3) A2a = cos MA8. variação na altura produzida por uma
variação na altura produzida por uma variação na declina-
ção do astro.

Fazendo em' (1), A8 = A? ~ 0, obteremos

(4) A:;a = —cos ? sen A At,

VARIAÇÃO DA ALTURA DEVIDA A UMA VARIAÇÃO
NA LATITUDE

O exame de (2) nos mostra que uma variação na latitude produz
uma variação do mesmo sinal na altura sempre que A < 90", isto é.
sempre que o azimúte tiver o mesmo nome que a latitude (NE ou
NW para latitude N e SE e SW para latitude S) e de sinal contrario
no outro caso.
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A formula Ata = cos AAç nos mostra que a correção consi-
derada pôde ser facilmente obtida com uma taboa do tipo "Plane

Traverse Table", entrando-se com A conto rumo e Aç como dis-
tancia. Na coluna diferença de latitude teremos a correção pro-
curada.

VARIAÇÃO DA ALTURA DEVIDA Á UMA VARIAÇÃO NA LATITUDE

Esta correção é usada quando se calcula com a "Spherical Tra-
verse Table" do Comandante Radler de Aquino, usando o método
do angulo de posição M. Corrige-se, neste caso, a altura para a di-
ferença entre a declinação do astro e a tabular.

calculo desta correção se faz da mesma maneira que o ante-
terior e, semelhantemente, a variação da altura tem o mesmo sinal
que a variação de declinação quando Aí, o angulo de posição, fôr
menor que 90° e sinal contrario quando Aí > 90°.

As taboas do Comandante Radler de Aquino, da edição de 1918
em diante, trazem apensa uma pequena taboa denominada "Ready

Reckoner and Altitude Correction Table" que serve para o calculo
da correção em caso, bem como para multiplicações e divisões. Como
a formula para esta correção é análoga a da anterior, pôde a taboa
em questão ser, obviamente, usada para o calculo da variação de
altura produzida por uma variação de latitude.

'ara isto entra-se pela parte superior com A>8 ou A<? e na
coluna x com' o valor de M ou A. No cruzamento achar-se-á A2 a
ou Ata.

variação de altura devida á uma variação no angulo do polo

Sem grandes esforços de raciocínio concluir-se-á que esta cor-
reção é de sinal contrario á variação no angulo do polo, sempre que
este fôr menor que 90 (ou 6 horas). De fato, dentro dos limites
acima, a um acréscimo no angulo do polo corresponde um decres-
cimo de altura.

O contrario se dará quando t, > 90°. Esta correção pôde ser
também calculada com o auxilio da "Plane Traverse Table": entra-se
precisamente na coluna de distancias com o valor da correção e com
a latitude na coluna do rumo; na coluna de diferenças de latitude
encontrar-se-á um Io valor cosçAt. Entrando-se novamente na taboa
com' cosçAt para distancia e o azimúte para rumo encontrar-se-á
A:ia na coluna de apartamento.
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Assim, para A t = — 9, <p = 23" e A = 55" encontrar-se-á pri -
meiro cosçAt zp 8. 3, e entrando em seguida com 8.3 como distan-
cia e 55° comio rumo encontrar-se A3a = 6.8, dando-se-lhe o sinal -j-
si tt fôr menor que 90" e o sinal — si t, fôr maior que este valor.

As edições de 1910, 1912. 1918 e 1924, das taboas do Coman-
dante Radler de Aquino têm uma taboa denominada "Change of
Altitude per Minute of Are of Hour Angle" na qual se obtém ime-

A3a . ,diatamente o valor de  entrando com a latitude por cima e o
At

azimúte pelo lado. No cruzamento obtem-se o coeficiente de corre-
ção. Tomando-se o mesmo exemplo acima e entrando nesta taboa

com ç = 23 e A = 55°, obteríamos —— = 0.75 ou A3a = 0.75 X
At

X 9 = 6.75 concordante com o resultado anterior.

CÁLCULOS DOS ELEMENTOS DO PONTO DETERMINA-
TIVO SAINT-HILAIRE COM AS TABOAS ESFÉRICAS

DO COMANDANTE RADLER DE AQUINO

O calculo dos elementos do ponto determinativo Saint-Hilaire
(''point rapproché") pôde ser feito com relativa facilidade usando as
taboas esféricas do Comandante Radler. Penso mesmo que. apezar
das correções a efetuar, os métodos utilizáveis são ainda mais rápidos
e menos sujeitos a enganos que os logaritmicos. Nenhuma outra
taboa permite em tão pequeno volume tal grau de precisão. Esta
observação se aplica especialmente á edição de 1927. Nesta, os va-
lores dos elementos são obtidos ao décimo de minuto e os coeficientes
de interpolação variam com regularidade bem maior que nas edições
anteriores.

Vamos apresentar a seguir dois processos a empregar: o Io, o
processo clássico aconselhado pelo autor nas ediições de 1910, 1912,
1918 e 1924; o 2" processo, por nós ideiado quando a bordo do TDT
Belmonte" e experimentado em larga escala. Conseguimos em 10

minutos calcular pelos processos reproduzidos neste trabalho, qualquer
reta do sói, lua. planetas ou estrelas.

1" Processo — No dia 7 de Dezembro de 1931, a bordo do
IDI "Belmonte", em viagem de Recife para Fernando de Noro-

nha, observou-se, no crepúsculo da tarde, Achernar (a Eridani),
obtendo-se

a0 == 33" — 01'.0, Hcp = 20" — 49'" — 51".0
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na depressão de 48 pés, Ea do comparador = + 14K.5

ei-— 0'.4, ?e = 5ü 09'.7 S,A, = 33° 10'5 WGw.

Hf = 18 49— f = +2.

DISPOSIÇÃO DO CALCULO

rlcp = 20 —49 —51.0 a0 = 33» — 01'.0

Ea= + 14.5 ei + c= — 8.7

HmGw = 20 —50 —05.5 a = 32— 52.3

HsO» + 12= 4 —59 — 12.7

c = 3—25.3 *8 = 57° — 35'.1 S

HsGw= 1 —25 —43.5 8' = 57 — 31.1

* a= 1 —35 — 13.4 AS = 8 — 8'= — 4.0

1,(^=0—17 — 30.1 60/A = X 1.15

t1Gw = 4" —22'.5 W
b' — 6V A& = — 4.0

A/60= X 0.79
\e = 33 —10.5 W

tte = 28 — 48.0 E

tta = 28 — 52.1 At'= — 3.6

At = tie — t,a= —4.1 t' = 28 — 55.7
t,a = 28 — 52.1

a'= 33 —38.6
a = 15" — 0'

/; = 60° — 55'.4 Aa= — 43.5 para 45'.7 de
[variação de C

çe= 5 —09.7 S

C= 55 —45.7

AC = 45'.7

60/AC = +- 1.05

Aa = 43'.5

a. = 32 — 55.1

A3a= + 1.3 A„a/At =

[= — 0.31
a,. = 32 —56.4

a = 32 — 52.3

— a„= — 4.1 A = 18" SE
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EXPLICAÇÃO DO CALCULO

1. Antes da observação deve-se preparar o tipo de calculo con-
forme a disposição acima ou semelhante. Umla vez dado o fora, o
observador da hora registará a hora do comparador na coluna Hcp e
a altura observada em aQ. O estado absoluto do comparador deve
estar já conhecido e tomando-se o cuidado de usar um que tenha
marcha pequena e regular, seu estado determinado 2 vezes ao dia

pela radio será conhecido em qualquer instante. Para maior como-
didade póde-se parar o comparador durante a estadia num ponto,
pouco tempo antes de se suspender e parti-lo com uni sinal horário
na hora exata de Greenwich (os comparadores de 1/5 de segundo só
com muito pouca corda não partem imediatamente).

2. O restante do calculo da hora assim como a correção de
altura se processam como habitualmente e naquele, ao se chegar ao
angulo no polo em Greenwich, se o transformará em arco. combi-
nando-se com a longitude em' arco para obtenção do angulo no polo
estimado.

3. Folheando-se a taboa, procura-se o valor de a ao qual cor-
responda um par de valores tabulares de declinação e angulo no polo,
nas colunas Dec. e H.A., respectivamente, os mais próximos pos-
siveis dos reais. (No caso presente isto se dá na pag. 36 para
a = 15°0'). Regista-se este valor de a e o de V (va'or tabular de
b em graus redondos, no caso 61°) assim como os valores tabulares
de declinação e variação por 1' correspondente, do angulo no
polo e variação por 1' correspondente, respectivamente nas linhas
«' . 60/A , f e A/60.

4. Determina-se AS = S — 8' e multiplica-se o valor achado
por 60/A , achando-se A b. Multiplicando A /> por A/60 obtem-se
At' o qual combinado com t' nos dará tta. (As multiplicações de-
verão ser feitas com a taboa "Ready Reckoner" das paginas 20 e 21
da edição de 1927). Combina-se Ab com o valor b' em graus
redondos e acha-se um valor b o qual será registado na linha res-
pectiva.

5. Combina-se b com <pe, subtraindo-os si a latitude e a decli-
nação são do mesmo nome e o angulo horário menor que 90°, e
S()inando-os nos outros casos. Acha-se assim o valor de C.
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6. Para o mesmo valor de a tomado por cima, procura-se um
valor de C correspondente aos graus redondos do valor acima deter-
minado e anota-se o valor da altura (coluna Alt.) que lhe corres-
ponde em frente a a'. Vê-se na coluna — az. — o valor do azi-
múte correspondente ao C em graus, e determina-se, por interpolação
a vista, o valor do azimúte, em graus redondos que corresponda ao
valor da altura verdadeira. Regista-se o valor achado em frente a A.
O azimúte só não tem o mesmo nome que a declinação quando 9 e 8
forem do mesmo nome com 8 < ç e o angulo no polo menor que o
do cruzamento do Io vertical. Nos casos duvidosos consultem-se os
preceitos dados no inicio da coleção.

7. Registe-se o valor da variação por 1' correspondente á a'-
tura a' em crente a 60/AC Dividam-se os minutos de C por
60/AC e o resultado é a correção A a de a' correspondente aos mi-
nutos de C. Como é aparente pelo exame da taboa, esta correção é
sempre negativa. Efetuando a operação teremos o valor da altura
aa correspondente ao angulo no polo tta.

8. Pelo método atraz descrito determina-se a correção da altura
A3a correspondente á variação de angulo no polo Ate aplicando-se
esta correção a aa acha-se o valor a da altura calculada correspon-
dente á posição estimada.

2° Processo — No dia 29 de Dezembro de 1931, a bordo do TDT
"Belmonte", em' viagem de Recife para os penedos de S. Pedro e
S. Paulo, observou-se de manhã o limbo superior da lua, na altura
de 49°24'2, Hcp = 8b 24m 20» 0, na depressão de 48 pés, E a do
comparador + 5"0, e, =0'0, <f„ = 0— 10' 0 S, a. = 29° 49' 2 WGw,
Hf = 0624 f = -f-2.
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CALCULO

Ta0 = 49 —24'.2

Ph = 58'.6 c,= + 14.7

c2 = — 0.1

a = 49 — 38.8

Hcp = 8 —24 — 20.0

Ea= + 5.0

HmGw = 8 —24 — 25.0

HsOH + 12 = 6 —25 — 57.0

c= 1—22.9

HsGw = 14 —51—44.9

í a=10—17 —53.0

t,Gw = 4 —33 —51.9 W

t,Gw = 68" — 28'.0 W

a8= 29 — 49.2 W

tle = 38 — 38.8 W
t,a = 38 —14.2

&t = tie — t,a +24.6

à = 37° — 0'

l>~ 17"

ça= 0° A? = 4- 10'.0
C=17"

A = 69" N\V

o= 79.6

ti- 26.9

M = 106.5

C 8 = 13 — 09.1 N

8' = 13 — 30.2

A8 = S — 8' = —21.1

a'= 49 — 47.7

A,a= — 3.f>

A2a= + 6.0

A.,a= —22.9

a. = 49 —27.2

a = 49 — 38.8

a — ac = + 11.6

EXPLICAÇÃO DO CALCULO

1. Até o calculo de t e tudo se passa como no processo anterior.
2. Folheia-se a taboa, procurando um valor de (/ ao qual cor

responda um par de valores tabulares da declinação e do angulo no
Polo, nas colunas — Dec. — e — H.A. — , os mais próximos pos-siveis dos reais. No caso presente isto se dá á pagina 61, para
a = 37°0'. Registe-se este valor de a, bem como os valores tabu-
ares de b, da declinação, angulo no polo e angulo a (neste ultimo,
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convém arredondar os minutos para décimos de grau) em frente ás
linhas b. 8'. tta e a. respectivamente. Determinam-se o — S' =2 A&
e t,e — t,a = At . Escreve-se o valor de «a arredondando ao grau
mais próximo a latitude estimada e regista-se também o valor
çe — ç„ = A<? em frente á linha respectiva.

3. Combina-se b com ç,., da maneira exposta no 1" processo
para obter C. O valor de C encontrado neste processo sendo sem-
pre em graus redondos, corre-se a taboa, para o mesmo valor de a,
pela esquerda e anotam-se os valores encontrados nas colunas —
Alt. —, — Az. — e B, correspondentes ao valor de C = 17° respe-
ctivamente em frente ás linhas a' , A e /?.

4. Combina-se a com li da maneira contraria àquela i>ela qual
se deveria combinar b com C para obter cpa. No caso, necessita-se
subtrair b de C para obter ça e assim dever-se-á tomar a e ft. O
resultado será M, o angulo de posição ou paralático.

5. Calculam-se as correções Ata, A2a e A3a correspondentes
respectivamente a Aç, A8 e At pelo método anteriormente descrito
e, fazendo-se a soma algebrica a' -4- A,a -)- A2a -j- A3a obter-se-á a
altura a_ correspondente á posição estimada. Fazendo-se a diferença
algebrica a — ae tem-se a diferença zenital com' o sinal respectivo.

CALCULO DOS ELEMENTOS DO PONTO DETERMINA-
TIVO SAINT-HILAIRE COM AS TABOAS ESFÉRICAS

DO COMANDANTE DREYSONSTOK. U. S. N.

(H. O. 208)

A publicação n. 208 do Hydrographic Office Americano, da
autoria do Comandante Dreysonstok, da Marinha Americana, adota
também como método podrio o emprego de coordenadas assumidas —

pela própria disposição das taboas, a latitude e o angulo no polo são
assumidos ao grau redonda mais próximo. A declinação para o
calculo é. entretanto, a real, de sorte que fica dispensada qualquer
correção á altura proveniente de variação deste elemento. Como as
esféricas do Comandante RadLER DE Aon no, estas dão também, si-
tnultaneamente, a altura e o azimúte para a posição assumida. O
processo adiante exemplificado e explanado mostra como facilmente
se reduz a altura tabular para a posição estimada.
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Exemplo — No dia 12 de Janeiro de 1932, a bordo do TDT "Bel-

monte", em viagem dos Penedos de S. Pedro e S. Paulo para Recife,
observou-se, no crepúsculo da manhã, o planeta Mercúrio, obtendo-se
a0= 14°.44'.6, Hcp =s 7"30m14D na depressão de 48 pés, Ea do
comparador 4- 47". 0,

ei=0'.0, ?«= 1" — 090 S, Ao = 30" — 37'.5 \\ Gw, Hf = G531.
f = 4-2

Hcp = 7" — 30'" — 14«.0 a0 = 14° — 44.6

Ea= 47.0 c= — 10.5

HrriGw= 7 — 31— 01.0 a= 14 — 34.1

5 8= 21 —58.7

b — 86—08.5

8-W>= 108—07.2

71 —52.8

HsO"4- 12= 7 —21—08.7
a

c= 1—14.1

HsGw = 14 —53 —23.8

ç a = l7_49 —20.0

tIGw= 2 —55 — 56.2 E

tlGw = 43" — 59.1 A = 58606 C= 15

A. = 30 — 37.5 WGw B = 2209 Z)=9515

tie = 74 — 36.6 A + B = 60815 C + D- 9530

t,a = 75 — 00.0 Z' = 86.3

At= -23.4 Z" = + 18.7

Z = 67.6 SE?e= 1—09.0 S

?a= 1 —00.0

A?= 4- 9.0
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a, = 14—16.3

A,a= + 3.4

A3a= + 21.7

a, ==14 — 41.4

a = 14 — 34.1

a — ae = — 7.3

EXPLICAÇÃO DO CALCULO

1. O calculo do angulo no polo estimado faz-se da mesma ma-
neira que nas taboas do Comandante Radler. Uma vez aí chegando,
assume-se um angulo no polo ao grau redondo mais próximo do
estimado. No nosso caso será t1a = 75°0'. O mesmo se faz com
a latitude estimada. Determinam-se çe—ça = Aç e t,e — t,a =
= At.

2. Entra-se na taboa I com fa.== 1" e ta = 75" e tiram-se os
valores ele b, A, C e Z'. Dá-se abo mesmo nome que 8 exceto si
t > 90". Soma-se algebricamente 8 com' b e si a soma fôr maior
que 90° (como no caso) toma-se o suplemento.

3. Entra-se na taboa II com' 8<—?> ou seu cuplemento e ti-
ram-se os valores de B e D. Somam-se A + B e C + D. Entra-se
com a soma A + B na taboa II, na coluna B (que é também hc) e
deduz-se o valor de a,(. Entra-se nesta mesma taboa, na coluna D,
com C -f- D c determina-se Z". Si 8 ¦—: \> > 90" dá-se a Z" o sinal
negativo.

4. Soníem-se algebricamente Z* e Z" è o resultado será o azi-
múte Z, contado sempre do polo elevado. No caso do angulo no
polo ser maior que 90" tome o suplemento para entrar na taboa e
dê-se a Z' o sinal negativo.

5. Calculam-se as correções A,a e A3a da altura assumida
correspondente ás diferenças A? e At, respectivamente, pelos me-
todos atraz descritos. Soma-se algebricamente a» + A,a + A,a e
obter-se-á a altura correspondente á posição estimada a,..
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COMPARAÇÃO DAS TABOAS DOS COMANDANTES
RADLER B DREYSONSTOK

Ambas estas taboas são baseadas na divisão do triângulo de po-
sição em 2 triângulos retangulos — na taboa Radler, por uma per-
pendicular baixada do vértice em que está o astro sobre o lado
colatitude ou seu prolongamento; na taboa Dreysonstok por uma

perpendicular baixada do zenite sobre o lado distancia polar ou seu

prolongamento. Si bem que á primeira vista não o pareça, os pre-
ceitos usados em ambas as taboas são semelhantes. Aliás a solução
Dreysonstok c semelhante ás soluções Delafon e Bertin e pôde,
portanto, ser resolvida pelas taboas de Radler. A originalidade cia
taboa Dreysonstok reside no — processo — de solução que não
leva, comtudo, vantagem sobre o do Comandante Radler. Entre-
tanto a disposição das taboas de Dreysonstok é mais simpática e a
explanação do modo de usar é feita com tal habilidade (pie os pre-
ceitos não parecem (como, aliás, não o são) complicados. Tenho
ouvido vários oficiais brasileiros que não gostavam das taboas de
Radler, por causa da aparente complicação dos preceitos, fazerem
os maiores elogios ás de Dreysonstok, por não haverem percebido
que, no fundo, são semelhantes.

A coleção de taboas de Dreysonstok apresenta, no entanto,
uma disposição engenhosa e original nas taboas de correção de ai-
Utra. Esta disposição é preferível ás das demais coleções. Entre-
tanto, suas "Plane Traverse Tables" são assás reduzidas e muito
deixam a desejar em comparação com as da coleção Radler. Estas
têm, além disto, a vantagem de fornecer facilmente a correção Pogkl.
•'tinda muito empregada pela maioria dos navegadores para o calculo
do tradicional ponto ao meio dia, e que não é obtida com as de
Dreysonstok.

Cara os cálculos dos elementos do ponto Saint-Hilairk afixa-
'nos á taboa Dreysonstok uma "Ready Reckoner and Altitude Cor-
rection Table" do Comandante Radler que vem sempre solta nas
edições de 1918 e 1924. Usamos além disto, quer com as taboas
de Radler, quer com as de Dreysonstok, uma taboa volante de
A3a~~r— colada num papelão e servindo ao mesmo tempo de marca: o

calculo de correção devido á variação do angulo - no polo torna-se
assim mais rápido e com o auxilio da "Ready Reckoner" faz-se ra-
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pidamente o produto At X A3a/At . A "Ready Reckoner and
Altitude Correction Table", serve além disto, como atraz foi expli-
cado, para o calculo da correção da altura devida á variação de
latitude ou declinação.

CONCLUSÃO

Durante as travessias no TDT "Belmonte" calculamos 5 retas
pelo 1° processo pelas taboas de Radler, 22 pelo 2° processo com
estas mesmas taboas, 63 pelo processo com as taboas de Dreysonstok
e 74 com a "New Altitude Table" do Comandante Radler ("Marte
linho") com o azimúte, neste ultimo caso, calculado pelas esféricas,
além de vários cálculos de azimútes com ambas as taboas. Pudemos,
assim, pesar as vantagens de cada um dos processos.

Concluímos que:
— O calculo dos elementos do ponto Saint-Hilaire pelas taboas

de semi-senos-versos ou outras, obriga ao recurso de um calculo se-
parado do azimúte, de sorte que o pequeno trabalho adicional que se
tenha pelo uso de uma taboa esférica, é sobejamente compensado pela
obtenção simultânea destes elementos.

Diretoria de Navegação, Rio de Janeiro, Junho de 1932.

Pedro Paulo de Araújo Suzako
Capitão-Tenentc

Nota — Os símbolos adotados neste trabalho estão de acordo com as"Instruções 
para confeção de derrotas a bordo dos navios de guerra", publi-cadas pela Diretoria de Navegação. As notações sublinhadas são inherentes

ás taboas, de acordo com as letras ABL do Boletim n. 25 do Ministério da
Marinha, de 23-6-32.
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Julgamos sobremodo cabível a epígrafe supra ás três produções
que se seguem lançadas ao papel despreocupadamente em momen-
tos de lazer, pelo dr. R. M. Costa Lima, operoso e admirador
das cousas do mar. funcionário da Diretoria de Fazenda da Ma-
rinha.

Foi mister certa artimanha para obter de sua excessiva modes-
tia autorisação para publicar nas colunas desta Revista três de suas
impressões escolhidas a esmo, quasi a força, em pasta prenhe dessas
locubrações escritas como se fizessem parte de um "Diário'* de
simples impressões lançadas a Ia diable,, após dias de labor.

Fomos felizes na escolha, á "'grossa de caça", feita no muito
que tínhamos ante a vista; tão felizes que deparamos, logo em cima,
com o escrito "Riachuelo" que, pela data, vinha mais que a pro-
posito, e que ainda fumegaça como se tivesse, a instante, saído do
forno.

RIACHUELO

Ainda uma vez a Marinha Commemorou a 11 de Junho deste
anno, a grande data naval, a batalha de Riachuelo, em que o gênio
de Barroso provou ás gerações que se succederatm, quanto poude
o patriotismo, a abnegação, a coragem, o esforço dos que defen-
diam a bandeira auri-verde no tombadilho dos antigos navios de
madeira.

Não se revestiu, desta vez, a praxe seguida, das exteroridades
de uma parada militar ao longo das avenidas, em que 80 homens
Ho mar, ficavam em terra.

Lembrou-se aquella rotina e foi com fervoroso enthusiasmo
4uc, nesse dia, a Marinha, se commemorou, na mais Bendita idéia!
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O povo, toda a Marinha, os que se interessam pelas causas na-
cionaeSf em uma epocha de displicência e interesse pessoal, vibraram
com um justo orgulho e faguera satisfação por vér uma "revista

naval com navios de nossa Esquadra, essa mesma frota tão malfa-
dada e amesquinhada pelos descrentes ou ignorantes dos sacrificios
e esforços inauditos para uma conservação eficiente e preciosa.

Foi uma revelação maravilhosa e um espectaculo único, novo
a demonstração de que ainda, os de hoje, não desmentiram os heróes
de Riachuelo, no espirito de dedicação e tra balho mudo para ma-
nutenção de navios que já passaram a epocha de sua efficencia,
conservando-se aptos para uma emergência, que ninguém pensa em
ser bèllica mas apenas necessária á defesa desse extenso littoral.

De facto, não se cogita de amesquinhar o Paraguay, nosso a-
migo e nosso irmão sul americano; não ha accinte ao loborioso povo
Paraguayo, nas suas relações amistosas com os brasileiros; não se
celebra uma de mortandade, nem victoria de uma guerra fraticida,

que a diplomacia imperial não evitou: apenas, a exaltação da bravura
dos que, brasileiros ou paraguayos, brilharam nesse dia, á sombra
de seus pavilhões.

Riachuelo. este anno, teve a melhor consagração.

Pasmou a movimentação surpreendente dos navios da Esqua-
dra, que formaram na revista da Guanabara, aos olhos ávidos da

população, ao lado dos aviões, com a pericia de sempre.

Foi uma festa diversa não houve coração brasileiro, mesmo dos
mais scepticos, que não elogiasse, com justiça, contentes, aquella
revelação de tantos sacrificios e esforços!

Bem merecem a gratidão da Pátria!

Outra esperança ainda emoldurou esse dia radioso: a promessa de
uma nova Esquadra, necessária, esperada anciosatmentc pelas moder-
nas gerações dos marinheiros que sonham com o mar, com as naves
com o valor, qúe esse continente sul americano, tem direito, no con-
certo geral da civilização universal.

Muitas bênçãos cahiram sobre os que, assim, concorreram, na

pequenina parcella de cada um para a grandiosa Ksquadra que, um
.lia, ha de fazer do Brasil, o mais digno e respeitado Paiz do Mundo!

Bravos, marinheiros!
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NAVIO ESCOLA

Ao lado das festividades com que se commemorou a data de
11 de Junho, envolta na esperança de uma grande e futura Esqua-
dra. surgiu também a noticia alviçareira da construcção de um novo
Navio-Escola, para a Marinha de Guerra, em substituição ao saudoso
"Benjamin Constant'.

Quem acompanha de perto a vida naval e teve a magua de vêr
desapparecer apuella nave, feliz e garbosa, que será sempre lem-
brada, por encerrar verdadeiras epopéas de glorias e recordações
inesquecíveis, recebeu com alegria, essa nova que encheu de júbilo
o coração da maruja.

De facto, a instrucção dos Guarda-marinhas, já se resentia dessa
lacuna e outr'ora, todos elles sabiam que, chegados ao fim do 4"
anno da Escola Naval, era certa a viagem a vela, pelo Extrangei-
ro ou no littoral, afim de adestroal-as na vida do mar e retemperar
as fibras no embate do oceano temeroso e nostálgico para fortale-
cer a carreira e preparar os defensores da Pátria!

E' no mar que reside a poesia da carreira; é na lucta com as
ondas e nas horas de saudade, longe do Cruzeiro do Sul, que se
aprende melhor a conhecer a coragem e amar o Brasil.

Evoca-se o "Benjamin" nas innumeras vezes em que. sulcando
todos os mares, levou, galhardamente, o nosso pavilhão a todos os
continentes e teve a rara felicidade de jamais ter de contar um acci-
dente ou naufrágio.

Ainda perdura na memória de todos, na Marinha, e é a fagueira
esperança dos jovens Aspirantes, aquella esplendida viagem a
volta do Mundo, realizado um sonho de Júlio Verne e mostrando
ao Universo, as cores de nossa bandeira!

Si ficou de todas as viagens do "Benjamim", uma espécie
de perfume, pela saudade que despertava sempre na família, no can-
tinto onde nascemos, neste Céo imaraviloso tão cheio de mais estrelas
do que os outros, lambem não era menor enthusiasmo de vêr e
conhecer novas terras, outros costumes, lindas cidades, cheias de
atractivos e de bellas mulheres que adoram a vida!

Quantos romances!
Quantos amores!
Quanta saudade!
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Em toda carreira, jamais sahiam da memórias esses dias de
viagem, essas horas de prazer, essas noites encantadas, em que a
aurora da esperança fora alevada á bordo do insquecivel "Benjamin"

E' por isso, que a noticia do novo Navio Escola despertou esse
sonho maravilhoso de anciedade.

Para maior attractivo, falla-se que será contruido no Paiz das
Geixas, no Extremo Oriente, mystico e myterioso.

Çjuaes serão os felizardos que o vão buscar?

Quantos projectos grandiosos? Que viagem inaugural elle fará?
Tudo é ainda uma promessa.
Oxalá! que o substituto do "Benjamim", 

possa honrar a tra-

dição e a lembrança que suas velas brancas deixaram nas gerações
navaes que tiveram a ventura de pisar naquelle tombadilho privile-
giado.

TROCAS

Uma das faces mais curiosas ela personalidaele ele quem foi na
Marinha, o Abnirante Alexandrino, quando Ministro ipor varias
vezes, foi sem duvida, a sua invejável sagacidade.

Aluando a sua "verve" ineseruecivel á jovialidade com que
sabiam esteiar os seus setenta outubros, elle não perdii vasa para
ostentar aquella lábia, aquelle geito de fazer e desfazer certas
cousas ou situações com uma naturalidade C diplomacia que cau-
saria inveja ao próprio Rio Branco.

Muitas vezes, negandei qualquer cousa; qualquer 'pedido,

qualquer pretenção, fazia-o com tal habilidade que o próprio pre-
tendente, aquelle que pedia, sabia sorrindo, alegre, satisfeito, mesmo
com a "lata" 

que levasse, sem sentir nada. sem mau lnvmòr, outros
captivo e conformado deante da perícia com que lhe era feita a
negação peremptória, porém bordada de humorismo e intelligencia.

Era, euiifim, uma perfeita afinação do pirata do mar; no sen-
tido elevado ela expressão, que ainda mais lhe aumentava a admi-
ração dos que delle se approxitnavam, eléctrizados por uma dialectica
irresistível e uma lógica sophisnuida...

lira um goso vel-o embrulhado o freguez, alegrando-se, após.
COM o próprio successo e a "tapeação", da "victima", convencida
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ás vezes do impossível e sem argumentos para oppòr ao jogo de
barragem, que jorrava daquelle cérebro pratico e conhecedor dos
homens e das cousas do seu tempo.

Diversas foram as occasiões em que pôz a prova essa qualida-
de, quer com particulares quer officialmente, sempre e porém, em
beneficio da Marinha e nunca lesando ninguém.

Foi assim o caso do cimento empedrado. existente na Ilha das
Cobras, pelo navio "José Bonifácio", a transferencia da Escola
Naval para a espera o "Deodoro", 

pelo Humaytá e outros.
Delles avulta, porém, a "troca" da Ilha Fiscal pelo velho Cru-

zador "Andrada".

Escusado será affirmar, que a Marinha sahiu sempre ganhando
nessas transações. . .

De facto: a Marinha precisava de navio para embarque de offi-
ciaes e zás, obteve o hélio navio de pesca do M. da Agricultura, em
t roca, por barricas de cimento atiradas, ha muito, na Ilha das Coleras.
No fim, o cimento estava reduzido a blocos, que só a dinamyte, podia
ser utilizado. . .

O velho e obsoleto "Deodoro", cedido ao México, deu o "Co-

lera" para aquisição do bello "Humaytá". moderno submarino.

.V transferencia da Escola Naval para o saluberrimo e tranquillo
recanto da Tapera, seguiu-se a volta, para o mesmo lugar, depois que
os mosquitos e as dif ficuldades materiaes demonstraram a retirada
estratégicas dos lentes e aspirantes...

Eunfim a "troca" generosa e "vantajosa do archaico Cruzador
"Andrada", 

pela Ilha Fiscal, pertencente, então, ao Ministério da
Fazenda foi a mais completa "operação bellica" por elle realizada.. .

Esse Cruzador, celebre desde os tempos da Revolta, já não
podia fazer-se do mar e seu apparelhamento já não se ajustava
ás condições da Marinha de Guerra. Do outro lado, a Ilha Fis-
cal, situada em meio da linda Guanabara, garbosa no seu estylo
manuelino e própria para installações miaritimas, não servia á fina-
lidade da Alfândega e despecava a argúcia daquelle Ministro, pela
sua pintura, conservação, espaço, "situação e tradição onrosa e sau-
dosa.

Ora, seria fácil a empreza.
Mandou ficar o "Andrada", pintadinho de branco, e depois de

adornal-o com moveis e tapeçarias do "Minas", só para a visita, lá
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levou o Ministro da Fazenda e danais autoriades aduaneiras que
tinham de vistorial-a para a "troca".

Tudo correu as maravilhas. Os actos officiaes foram effe-
tuados, tomou elle posse da Ilha P"iscal, com os seus ricos "vitraux"

e assoalhos de mosaico, onde outróra o velho Pedro II teve o ultimo
jantar da Monarchia e alli, se installou a Superintendência de Na-
vegação, com sentinella e vigias.

Quando mais tarde o pessoal da Alfândega quiz andar com p
"Andrada" e apreciar as sanefas que figuraram no dia da visita, só
obtiveram a promessa de ser o mesmo navio "reparado" nas offici-
nas do "efficiente" Arsenal de Marinha; pois que a "troca" estava
feita...

Negócios, são negócios!

Era de facto, completo, aquelle saudoso marinheiro.

R. M. Costa Lima

<:-* 
*•*
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Sumario — Aíarinha ofensiva e Marinha defensiva — - Cruzadores
modernos — O inventor do periseopio — Reflexões de um astro-
nomo acerca do tempo — Aviões c navios de guerra.

MARINHA OFENSIVA E MARINHA DEFENSIVA

Está oficialmente deliberado adquirir uma frota defensiva para
um litoral de 1.200 léguas. E', portanto, de bom aviso, indo para aqui
transcrevendo o que, lá por fora, se pensa a tal respeito.

Por hoje, cabe a vêz a opinião autorizada de Henri Bernay.

"Após doze semanas de deliberação, a Conferência do Desarma-
mento, reunida em Genebra, adotou o que ela chama-o principio do
desarmamento qualificativo, isto é, a "escolha de certas categorias ou
de certos tipos de armamento cuja detenção e uso seriam internacio-
nalisados j>ela lei de um convênio geral". Para a aplicação desse priu-
típio ela resolveu fossem examinadas por comissões técnicas compe-
tentes a serie de armamentos de mar, de terra e aéreos, "afim de de-
terminar as armas que têm caracteres os mais especificadamente ofen-
sivos, ou que possuam mais eficacidade contra a defesa nacional ou que
sejam os mais ameaçadores para as populações civis".

Foram os armamentos navais os que, logo de inicio, mereceram
aprofundada discussão. A' comissão naval competiu definir a categoria
de navios (pie possam ser considerados como mais ofensivos ou mais
defensivos do que outros. Os representantes das diversas nações ex-
puseram suecessivãmente as tendências dos respectivos governos; ten-
dencias e opiniões essas, como se deveria esperar, um pouco diver-
gentes.

O delegado da Grã-Bretanha enunciou parecer, um pouco para-
doxal, de que o navio cujo caracter defensivo se torna mais sensível é o



118 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA

de linha; "a 
prova do que avanço, acrescentou, é que, na ultima guerra,

dele se serviu para proteger comboios mercantes".
Os aérodromos navais só teem papel ofensivo quando transportam

aviões de bombardeio; são defensivos, quando permitem o emprego de
aviões de reconhecimento, o que acontece mais a miúde.

A principal utilidade dos contra-torpedeiros é o seu emprego de-
fensivo contra submarinos. Estes, são engenhos eminentemente ofen-
sivos, podendo, de modo extraordinário, ameaçar a segurança de civis
e não combatentes.

O governo britânico, mais do que nenhum outro, é partidário da
supressão do submarino; ]>ede que, quando menos, a sua ação seja ri-
gorosamente limitada. Quanto ás outras categorias de navios, no seu
entender, são sempre necessárias á constituição normal de uma frota.

E' essa a teoria que, lógica e naturalmente, deve sustentar uma
Marinha que aspira, a hegemonia; de outro modo não pensam os Es-
tados Unidos: o seu representante declarou que as forças navais consti-
tuem a primeira linha de defesa contra uma invasão; daí provém se-
rem elas de todo defensivas — salvo, bem entendido, os submarinos
que a ortodoxia anglo-saxonia põe sempre fora da lei ou pouco faltando
para isso.

O Japão persiste em ocupar a posição, desde o inicio, assumida
ante a Conferência. Quanto aos nipões, os navios ofensivos por ex-
celencia são os aérodromos navais: contam quq, mais cedo ou mais
tarde, se chegará não só a suprimi-los, como, ainda mais, a interdizer a
instalação de convés de pouso em qualquer navio. Acreditam, porém,
que os submarinos, pouco armados e só dispondo de pequena veloci-
dade, não podem ser considerados como armas ofensivas.

Esta ultima opinião foi, com energia, sustentada por todas as pe-
quenas potências, particularmente pela Polônia e pela Finlândia.
<) representante deste ultimo país, o almirante von Schoultz, muito
conhecido pela sua obra "Com a grande frota", em que narra com mi-
nucia as suas lembranças de representante da Marinha russa na frota
inglesa durante a grande guerra, observou judiciosamente que os sub-
marinos vieram após os navios de superfície, no intuito de aparar-lhes
os golpes.

O delegado italiano desenvolveu tese engenhosa: é nos navios de
linha que reside a verdadeira potência ofensiva de uma frota; só o sub-
marino ousa afronta-lo. Si só o submarino fosse abolido, as nações
possuidoras dos "dreadnoughts" seriam senhoras absolutas dos mares;
si se interdissesse somente os navios de linha, então, o submarino não
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teria mais razão de ser. Torna-se, portanto, mister que desapareçam
simultaneamente os dous gêneros de navios, bem como o aérodromo
naval, cujo fim, o ofensivo, não resta duvida aos olhos do governo
italiano. Isso se dando, as frotas de guerra só se comporiam de navios
de superficie cujo deslocamento não iria além de 10.000 toneladas.

E', mutatis mutandis, o parecer da Alemanha, que julga de mister
que as cláusulas militares e navais do tratado de Versalhes se estendam
á todas as nações.

Os soviets preconisam medidas semelhantes a não ser admitirem
o uso dos submarinos deslocando menos de 600 toneladas, visto esse
deslocamento ser, quanto a eles. o limite que separa o engenho de-
fensivo do ofensivo.

O Sr. Carlos Dumont antigo ministro da Marinha que, na oca-
sião representava a França nessa discussão, falou por ultimo e de-
monstrou que todos os tipos de navios podem servir ao ataque como á
defesa, como provam numerosos exemplos tirados da ultima guerra e,
notoriamente, pelas grandes unidades de superficie. os bombardeios
de cidades abertas pelos alemães. Concluiu por declarar não haver mo-
tivo para suprimir nenhum tipo de navio, podendo-se, no emtanto, li-
mitar a tonelagem de cada unidade bem como o calibre da artilharia,
recuando, ainda, os limites da idade. A observação das regras assen-
tadas pelo tratado de Londres basta para tirar aos submarinos o ca-
rater ofensivo contra navios mercantes. Uma regulamentação precisa
deveria ser estabelecida para proibir o emprego de minas submarinas
automáticas fora das águas territoriais.

Discussões detalhadas particularisarão os pontos em litigio; de-
pois, a Comissão procurará ás conclusões aceitáveis a todos.

O que mais causa espécie no conjunto exposto acima dito é que,
cada nação, defendeu a tese cuja aplicação, generalisada. lhe seria mais
favorável. Só a França fêz excepção. tendo dotada solução intenne-
diária mais conforme á lógica que a seus próprios interesses. Si nos
afigura que nada perderemos; em compensação, muito teremos a ga
nhar com a completa supressão dos navios de linha, contanto que os
navios de 10.000 toneladas que a Alemanha tem ò direito de construir
se adaptem ás regras aceitas pelas cinco nações signatárias do tra-
tado de Washington. () argumento contra os navios de linha são. sem
a menor duvida, melhores do que os que se poderão dar contra os sttb-
marinos-

A nossa atitude na Conferência do desarmamento liga-se á que
assumimos em todas as negociações navais destes últimos anos: não
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desejamos contrariar ninguém, não obstante, chegamos com essa ati-
tude, solevar a unanimidade contra nós. Porque, a exemplo dos outros,
não propomos suprimir o que nos embaraça?

CRUZADORES MODERNOS

O Sr. H. Bernay, no "Yacht", precede apreciável artigo sobre
cruzadores modernos, dos seguintes dizeres: "Assim como nos gran-
des encouraçados dedica-se o máximo peso á artilharia e ás couraças,
nos cruzadores, a distribuição do peso é a inversa e acha-se represen-
tada principalmente pelos aparelhos motores, que são de grande po-
tencia, o que altera as proporções do equilíbrio".

Na primeira parte, o Sr. Bernay refere-se aos principais tipos de
cruzadores da França e da Itália; na segunda parte acrescenta comen-
tarios comparando os cruzadores argentinos ultimamente construídos
aos similares europeus.

I—O Cruzador de 10.000 toneladas, depois de gosar, quiçá com
excesso, da preferencia, vai agora caindo em desuso, ou, melhor dito.
a politica das convenções navais internacionais veio impedir que con-
tinue a sua multiplicação no momento em que o seu tipo chegava, senão
a perfeição, pelo menos a feliz equilíbrio.

E' certo que o cruzador "Algerie". com o seu armamento prin-
cipal de 8 canhões de 203 m/m., em quatro torres duplas no eixo; 8 de
100 m/m., contra aviões, metralhadoras de 13 m/m e canhões de
37 m/m. automáticos, com dous aviões sobre catapultas, 6 tubos lança-
torpedos de 550, couraça vertical de 100 m/m., que o protege eficaz-
mente a 12.000 metros contra a artilharia de 152 m/m.; seus "bulges"

interiores e anteparo interno de 40 m/m. contra explosões de toqiedos;
convés encouraçado capaz de resistir a bombas de aéroplanos bastante
poderosas, representa, com relação ao "Duquesne", o primeiro desse
tipo construído em França em 1924, um progresso considerável, tanto
para o ataque como para a defesa, e essa superioridade não se adquirp
mui cara, visto porvir do sacrifício que implica diminuir as velocidades
dfl 36 ou ?>i milhas.

Embora a França, para as suas construções, não tenha compro-
mistos limitativos a maior do que sobre encouraçados e aérodromos
navais, não obstante, acha-se detida jxir negociações internacionais que
sucedem de há anos para cá. Mesmo que realizasse os seus programas
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aceitos pelas Câmaras, o cruzador de 10.000 toneladas não voltaria a
ocupar lugar tão importante como o ocupado nos programas dos ano«
anteriores (1924-30).

Limitada para cada nação a tonelagem global dos navios ligeiros,
a questão do numero de unidades que a compõem adquire naturalmente
grande importância. Isso levou a Grã-Bretanha a construir o cruzadoi
tipo "York", de 8.000 toneladas e, em seguida, aumentar tais esforças
quanto aos de segunda classe, isto é, aqueles cuja artilharia não passa
de 155 milímetros, produzindo o mesmo em outros países (salvo os
Estados Unidos, que se achava em atrazo no seu programa) que em
1931 não começaram a construção de navios com canhões de calibre
superior a 155. Comtudo, não se chegou a acordo internacional para
definir o cruzador de segunda classe.

Os ingleses propuzeram, em Genebra e Londres, dar essa designa-
ção aos navios de 2 a 10.000 toneladas de deslocamento, cuja artilharia
principal fosse composta de canhões de calibre entre 120 e 155 mili-
metros.

Estes limites superiores estão praticamente admitidos em todas as
partes; não se dá, porém, o mesmo com os inferiores. Na França, que
constróe contra-torpedeiros ou exploradores de 2.600 toneladas ar-
mados com cinco canhões de 138 milintetros, não foi aceito que, estes,
fossem classificados a par de unidades de tríplice deslocamento, arma-
dos de canhões cujo numero e poder individual são o duplo dos seus.

NAVIOS LIGEIROS

Pondo de lado essa classificação, reservada ás conferências inter-
nacionais, é sempre interessante comparar os diversos tipos de navios
ligeiros construídos ou em construção nestes últimos anos.

Entre os mais pequenos, figura o contra-torpedeiro francês do
programa de 1932, que representa, notável progresso quanto aos seus
predecessores com o seu armamento de 6 canhões de 140 milímetros
em duplas montagens; 9 tubos lança-torpedos e 38 milhas de velo-
cidade.

Segue-lhe logo após o tipo "Condottieri", italiano, de 5-500 tone-
ladas, com 9 canhões de 152, 4 de 100 contra-aviões, 4 tul>os lança-
torpedos e 38 milhas de velocidade.

Seguem em tamanho os cruzadores alemães tipo "Koln", de 6.000
toneladas, que, comquanto armados, também, de 9 canhões de 152, só
alcançam 2>2 milhas de velocidade; em compensação, ix>ssuem couraça
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vertical e convés encouraçados que os protege contra o tiro de arti
lharia média. O seu destino é o de corsário como o dos outros navios
alemães, que exige grande raio de ação. Isso, induziu aos construtores
a fazer uma combinação de turbinas e motores Diesel.

Depois, vieram os cruzadores tipo "La Galissoniere", francês c
"Leander", inglês, de 7.000 toneladas, cuja concepção é quasi a mesma;
ambos esses tipos teem como artilharia principal 8 canhões de 152 mili-
metros, acham-se protegidos contra artilharia de calibre médio, e tam-
bem, dentro de certos limites, contra as bombas aéreas e os torpedos;
a sua velocidade, porém, não excederá de 32,5 milhas. Serão navios
capazes de longas campanhas de mar, contanto que se lhes não exija
maior velocidade, pois, esta, se alcança em detrimento da robustez do
todo, o que constitue o ponto fraco de muitos cruzadores das nações
do continente europeu, algo menos nos Estados Unidos e em muito
menor escala na Inglaterra.

As duas categorias de cruzadores, o rápido sem proteção e o so-
lido porém mais lento, são úteis e necessários na composição lógica de
uma frota. Pode-se discutir em que proporção figurarão dentro da to-
nelagem global dos cruzadores, cabe, porém, prever um tipo inter-
médio entre os torpedeiros de 1.500 toneladas e os cruzadores de 8.000.
e segundo o Sr. H. Bernay, a solução francesa de contra-torpedeiros ou
exploradores de 2-500 e 3.000 toneladas é mais conveniente do que
a italiana de cruzadores de 5.500 toneladas, porque permite ter maiot
numero de unidades dentro da mesmo tonelagem global.

O 1'ROr.RAMA ARGENTINO

() programa argentino da lei de aquisições navais, previa três tipos
de navios: caça-torpedeiros de 1.400 toneladas, flotilha "leaders" de
1.800 a 2.000 e cruzadores de 6.00 toneladas. Para estes, as caracte-
risticas estabelecidas em estudos do estado maior eram: velocidade
de 30 a 32 milhas; artilharia principal de 15 centímetros: 6 tubos lança-
torpedos; cascos sólidos e alguma proteção.

Devido á razões que boje se nos afigura injustificáveis, a Argen
tina adquiriu na Ksp.mha duas flotilhas "leaders" 

que já estavam ter-
minadas, de 1.600-1.800 toneladas e ao mesmo tempo contratou três
;ilgo maiores na Inglaterra, todos com 36 a 38 milhas, com algumas
características, porém, marinheiras e militares diferentes. São me
lhores os tipoi feitos na Inglaterra; isso, no entanto, não permite
construir com êlcs uma unidade operativa de elementos homogêneos
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Os cruzeiros argentinos "25 de Mayo" e "Brown" foram pro-
jetados em 924, na época da construção do "Trento" e do "Du-

quesne" e as suas caracteristicas correspondem ao conceito mãe desse;
navios do Mediterrâneo, originados por certas condições estratégicas
que não são as argentinas, e cujos tipos nos próprios países de origem
foram evolucionando nos desenho das novas unidades, no sentido de
lhes dár mais robustez e proteção ao casco, pelo menos nas partes
vitais.

"Na Itália, nos cruzadores "Zara" e Gorizia", reduziu-se a velo-
cidade para 40.000 cav. quanto á potência das maquinas, aproveitando
dessa redução o reforço da proteção. Na França*, o cruzador "LA.1-

gerie" também emprega pesos equivalentes em proteção.
Esse erro de conceito do "Trento" e do "Duquesne" 

que se re-
fletiram nos cruzadores argentinos era, segundo lemos em jornais por-
tenhos, conhecido dos oficiais argentinos antes que fossem contratados
os cruzadores da Argentina e, na Itália, em que se cogitou fazer 4 cru-
zadores do tipo "Trento", só foram feitos dous, modificando-se o
desenho dos outros.

Alguns estudos críticos de oficiais norte-americanos, publicados
em Buenos Aires, assinalaram os defeitos dos cruzadores dos tipos
"Trento" e "Duquesne", chamando-os de "navios de folha de Flan-
dres", agregando que, cada vêz que saiam barra fora em exercícios de
tiro, regressavam com avarias.

Na opinião de criticos argentinos aqueles cruzadores são mui de-
beis por dedicarem a aparelhos motores e auxiliares parte considerável
de seu peso, e sumamente caros no custo original, na sua manutenção
e elevados consumos, inda mesmo navegando com velocidade econo-
mica.

E' caso de se reteirar o que já foi dito no exordio: "Assim como
nos grandes encouraçados dedica-se o máximo do peso possível á arti-
lharia e á couraça, dedicando á força motriz uma proporção de peso
menor, nos cruzadores a distribuição de peso é inversa. Nos cruzadores
argentinos de 6.800 toneladas destinou-se á potência dos aparelhos mo-
tares (93.000 cav.) uma proporção de peso e volume considerável,
igual a que os ingleses põem nos seus de 10.000 toneladas, que altera
as proporções de equilíbrio, produziu um tipo de navio relativamente
defeituoso, e que não era "o que convinha adquirir na primeira etapa
das construções", rezam crônicas argentinas.
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O INVENTOR DO PERISCOPLO

Em 1890, incumbiram Jean Rey de combinar um aparelho ótico
que permitisse a visão nos submarinos. Em Julho de 1891, a Marinha
francesa instalava no "Gymnote", 

primeiro submarino francês, o
novo sistema constituído por toro de vidro com três superfícies cur-
vas, talhadas e polidas, que permitiam abarcar um campo de 360°, pro-
jetando em seguida, graças a um jogo de lentes, imagem rectificada por
espelho a 45'. O conjunto do sistema achava-se contido em tubo ver-
tical que podia girar, em seu prensa-estôpasj, por meio de um eletro-
motor que o fazio sôbresair do casco do submarino.

O aparelho de Rey apresentava vários defeitos manifestados pela
pratica: sem embargo, serviu perfeitamente para se começar a estudar
o problema.

No "Gustave Zédé", segundo submarino francês, empregou-se
um sistema com espelhos a 45°, colocados nos dous extremos do tubo
vertical do periscopio. Este novo aparelho foi construído baseando-se
nas indicações dos comandantes Daveluy e Violette, depois almi-
rantes.

A primeira realização de um aparelho capaz de dar imagens per-
feitamente correctas e suficientemente luminosas, como campo sufici-
ente, foi efectuada em 1897, por Júlio Carpentier, por pedido de Pol-
lard, engenheiro em chefe do Corpo de Engenheiros Navais e com
auxilio de uma disposição imaginada por Garnier, que também per-
tencia ao mesmo Corpo.

O principio completamente novo em que se baseava tal peris-
copio estribava-se nó emprego de dous óculos astronômicos montados
em oposição; nos dous extremos do tubo vertical, achavam-se dous
prismas a 45" e, deste modo, o eixo vertical ficava desviado até a po-
sição vertical.

O primeiro exemplar deu resultados tão interessantes, que a Ar-
mada francesa resolveu adotar a aplicação geral do sistema na cons-
trução dos periscopios para submarinos.

J . Carpentier modificou pouco depois o primeiro sistema, stibsti-
tuindo os dous objetivos por uma lente só, ti]x> veículo, pára' transporte
simétrico.

Os submarinos "(iymnote" e "Gustave Zédé" foram munidos do
aparelho Carjientier. Posteriormente, o "Morse", o "Narval", o
"François", o "Algérier" e as series "Sirene" e "Naide" foram pro-
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vidos de aparelhos calculados totalmente e construídos por Carpen-
tier.

O comprimento destes piriscopios, medido entre eixos horizon-
tais, que foi ele inicio de 1.50 m., seguiu aumentando até chegar a
5,80 m.

O campo visual era de cerca de 50° e o diâmetro do tubo passou de
60 a 90 m/m. 

'

A amplificação era nula e as imagens observadas no ocular con-
servavam ângulos iguais aos da observação direta. Era de mister ven-
cer dificuldades mecânicas consideráveis. Requeria-se ermeticidade
íbsoluta das juntas, quer para evitar a penetração da água do mar,
quer para manter no interior do aparelho uma atmosfera seca que não
influísse nas superfícies óticas.

Em 1904, J. Carpentier inventou o aparelho de dous diâmetros
que na parte superior tinha um periscopio curto, de diâmetro minimo.
Afim de aumentar-lhe o comprimento, a base do primeiro tubo pos-
suia outros dous tubos. Na parte inferior estava o ocular. Chegava-se
por transformações sucessivas da imagem a tubos de 100 m/m de dia-
metro, com um campo de 37° e um diâmetro de anel ocular de 2'6 m/m-

Em 1907, a Marinha francesa, pediu a creação eie um periscopio
curto de grande luminosidade, para a vigilância noturna. Depois, se
foram creando outros modelos.

Actualmente, há periscopios até 11 milímetros de diâmetro. A ma-
nobra destes tubos, de aço polido em a sua totalidade, é fácil; a liuni-
nosidade é máxima e as imagens acham-se corretas de aberrações, em
toda a extensão do campo.

Progressivamente se há indo dando aos periscopios aumentos cada
vêz maiores (de 1'2 a 6) .

Alavanca especial permite ao observador inclinar o prisma supe-
rior e observar o céu até ao zénite. No interior do aparelho, man-
tem-se o vazio, afim de evitar condensações e depósitos de pó.

J . Carpentier nunca quiz tirar patente de seus aparelhos nem
subministra-los ao estrangeiro.

Pelo que acima fica dito, o periscopio é invento francês. Nem em
1891 nem em 1897 os ingleses se preocuparam da construção de peris-
copios. O Almirantado, naquela época, desdenhava os submarinos, es-
forçando-se por desacredita-los. Não parece, portanto, justa a afir-
mação de alguns jornais que, elevido á recente morte de Sir Howard
Grubb, entre outros inventos reais dele, inclua o do periscopio.
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REFLEXÕES DE UM ASTRÔNOMO ACERCA DO TEMPO

O abade Th. Moreux é de reputação mundial. Há muito é di-
vetor do observatório de Bourges; a sua atividade é notória, quer como
astrônomo, quer como autor de muitas obras cientificas quasi todas
concernentes á Astronomia. Segue nas águas de Flamarion e trata a
ciência astronômica terra a terra, ao alcance das inteligências rudi-
mentais.

E' assiduo colaborador da secção hebdomadária de "La Prensa",
de Buenos Aires: um de seus últimos artigos tem por titulo "Reflexões

tle um astrônomo acerca do tempo"-
Achamo-lo instrutivo e interessante: com a devida venia para

aqui o transcrevemos.
"No instante em que apareçam estas linhas, o ano de 1931 não

passará de uma recordação. Ter-se-á fundido no tempo, espécie de
vasio que imaginamos e em que enterramos todos os nossos atos pas-
sados, quer os que hão sido por nós executados, quer os realizados
pelas gerações que nos precederam.

O mesmo sucede com o tempo que ha de vir. Imaginamo-lo como
uma capacidade, evidentemente não real, mas que o será á medida que
novos atos sejam efetuados por nós e pelos que nos seguirem. Quanto
ao presente, parece que seja um ponto inexequivel, uma espécie
de limite fugitivo que a cada instante divide em duas partes o limite
real que percorreria um móvel e que para nós representaria uma du-
ração.

Eis como contemplamos o tempo, sejamos o que sejamos, pro-
fanos ou sábios, filósofos ou fisicos. Para estes últimos, efetivamente,
o tempo não tem existência mensurável a não ser pelo movimento. Do
relógio de areia á clepsidra, os homens inventaram os relógios de pesos,
seguiram-lhes os pêndulos movidos por molas, os relógios aj>erfei-
Coados, os cronômetros.

Todos medem o tempo que passa, e como nada nos advertiria
quanto á regularidade em marcha dos nossos aparelhos, vieram os as-
tronomos para nos ensinar que um só movimento é susceptível de re-
guiar os nossos contadores de tempo: esse movimento é a Terra que
gira sobre si mesma em 24 horas.

Si, porém, procuramos regular os nossos melhores cronômetros
pela passagem do Sol pelo meridiano, não tardamos em verificar de
que entre duas passagens consecutivas, nunca empregaria a mesma
duração. Isso, provem de que a Terra gira também ao redor do Sol o
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de que sobre o seu curso anual, nem sempre caminha com a mesma
velocidade.

Até 10 de Janeiro, passa a Terra mais próxima do Sol. encontra-se
no seu perielio e, em virtude das leis de Kléper deve avançar na sua
orbida com muito mais velocidade do que não o fará seis meies
depois.

Afim de tratar de colocar nossos relógios em marcha regular e
fiscalizar essa marcha, necessitamos enxergar mais além do Sol, con-
siderar uma das estrelas da abobada celeste. Entre duas passagens
consecutivas de uma estrela pelo reticulo de nossas lentes meridianas.
transcorre um intervalo sempre igual, e esse intervalo é o que nos serve

' de medida para o tempo. Os astrônomos chamam a esse intervalo dia
sideral, e dividem-no em vinte e quatro horas siderais, que, desta vez,
são iguais entre si, qualquer que seja o dia considerado durante o
ano.

Quando se diz que a Terra gira em vinte e quatro horas, dever-
se-ia acrescentar, para ser exacto, em vinte e quatro horas siderais e
não solares, e não ignorar que o dia sideral é uns quatro minutos mais
curto que o solar.

Tudo isso é mui formoso, e os antigos astrônomos pensaram ter,
assim, achado invariável medida do tempo; nada disso. Por observa-
ções precisas, delicadas e acumuladas durante muito tempo, obser-
vou-se que o movimento de rotação da Terra não é constante. Aqui
não falo do que sucedeu em outras épocas, faz milhões de anos. O que
aí fica, nos ensina que, a proporção que a Terra diminue de volume em
virtude do seu resfriamento, deve aumentar em velocidade de rotação:
sabia-se. de há muito, que o nosso dia atual é mais curto do que o dos
tempso primitivos. O fenômeno, porém, não poderia ser mui sensivel
em um período como o que abarca os acontecimentos históricos. Não.
não se trata dessas perturbações seculares, mas do movimento atual da
Terra que, desde que se a estuda cientificamente, vai, ora mais de-
pressa, ora mais lentamente. A diferença é muito pequena e não pôde
exceder cinco ou seis segundos em um século; seja, porém, como fôr,
é por certo apreciável, ei eis até onde nos há conduzido a nossa mania
de exactidão: a não saber onde encontrar, na natureza, uma verda-
deira unidade do tempo.

Para os partidários da relatividade, a unidade de tempo seria
mensurável pela velocidade da luz; isso, porém, supõe que a marcha
sempre igul, uns 300.000 quilômetros por segundo, qualquer que seja a
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região do universo que atravesse, e disso nada está absolutamente se-
guro por diversas razões, uma das quais é que nunca podemos estar
seguros do intervalo de tempo que chamamos segundo. Afinal, não
estamos mais andiantados quanto á definição do tempo, isto é, do se-
gundo, acerca da sua medida (a velocidade da luz), que si perguntas-
semos a alguém quem é Paulo, filho de Pedro, e se nos respondesse que
Pedro é o pai de Paulo. Em filosofia, este raciocínio é uma petição de
principio.

Que a duração seja relativa, deve-se imaginar que não se esperou
pela chegada de Einstein para sabe-lo. Como tudo é movimento no
universo, e não existe nenhum ponto fixo para relacionar a origem
do movimento, estaremos eternamente obrigados a medir tempos rela-
tivos, e não é certo que o mesmo raio luminoso seja o ultimo término

que nos servirá sempre de norma para apreciar o tempo.
Disse-o e repito muitas vezes: si tivéssemos nascido com o sen-

tido do ouvido e privados do sentido da vista, teríamos construído uma
teoria da relatividade baseada sobre a velocidade do som no ar, velo-
cidade, por certo, algo variável, e teríamos imaginado uma mecânica á
nossa guisa.

Os relativistas atuais acreditam possuir a chave do mistério, por-
que empregam a velocidade da luz para construir o seu edifício, di-
zendo a quem quer ouvi-los que nenhum fenômeno no universo pôde
sôbrepassar a essa velocidade. Ora põe-se no tapete velha idéa em que
trabalhara Laplace. O grande geometra pensava que a gravitação, isto
é, a força com a qual o Sol, por exemplo, atráe os planetas, propaga-se
muito mais depressa do que a luz. Segundo êle, um raio de atracção, si
assim podemos dizer, viajaria sete milhões de vezes mais rapidamente
do que um raio luminoso. Os relativistas atacam vivamente essas
conclusões que não só se opõem as suas idéas, como, si confirmadas,
destruiriam de alto a baixo o edificio construído por Einstein. Re-
rentes trabalhos hão demonstrado que si as conclusões de Laplace não
são quantitativamente exatas, parece cada vez mais certo que resoluta-
mente a atração propaga-se mais depressa que a luz. Note-se que. isso,
é tudo o que desejamos saber.

Sem querer aceitar a existência do tempo absoluto de Newton.
chegaremos, pouco a pouco, para a medida dos fenômenos da natu-
reza, a tomar um tempo relativo que se aproximará praticamente a idéa
newtoniatia. Seja qual fôr o tempo adotado, não chegaremos a formar
idéa clara do que seja a noção essencial do tempo. () tempo, diz-se.
conta-se por uma sucessão, porém, BUpôe o tempo. Em vão recorre-se á
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idéa da causalidade. Uma causa, diz-se, engendra um efeito, e não
confundimos os dous conceitos; em todo o sêr, porém, que pensa como
nós, o efeito deve seguir a causa, e é impossível colocar este "antes"

e este "depois" si não presumimos um "tempo" creado ou imaginado
para recebe-los.

A nossa faculdade de comprovar os fenômenos por meio da visão
não faz aqui mais do que enredar as nossas idéas e as nossos con-
ceitos. Vou apresentar um exemplo típico. Suponhamos que um acon-
tecimento produz-se em Buenos Aires em pleno dia, o choque de um
bonde, por exemplo. Todos os que de momento, se acharem na rua tes-
temunharão o fato e, pode-se adiantar, no exato momento em que o
acidente produziu-se. Si, porém, imaginamos algumas pessoas ar-
madas de poderosos telescópios e colocadas a uns 300.000 quilômetros
ao alto da cidade, tais pessoas verão o acidente com um segundo de
atrazo; com 8 minutos e 18 segundos de retardio si se encontrarem
no Sol.

Até hoje, nada que i>areça anormal, e algo de semelhante sucede
quando se ouve o ruido do canhão a grande distancia- O acontecimento
está simplesmente na marcha quanto á escala do tempo. Suponhamos,
porém, agora que, no momento do acidente, alguém se escapa da Terra
em um automóvel movido pela luz; como esta corre 300.000 quilo-
metros por segundo, e como a nossa personagem acompanha o raio
luminoso partido ao mesmo tempo do que êle, o passageiro do auto-
movei, terá sempre a mesma visão: o acontecimento visto á saída e
te-lo-á eternamente na sua frente. Há, porém, mais: toda a superfície
da Terra lhe parecerá que fica na mais completa imobilidade; todos os
trens não caminharão, os pássaros susi»enderão o vôo, os homens não
se moverão e tudo parecerá como uma imagem em fotografia ins-
tantanea.

De que modo o nosso homem, situado por detraz do telescópio,
apreciará o tempo nestas condições ? Para êle, o tempo não existirá.

E, já que estamos em maré de hipóteses, uma a mais não assus-
tara. Imaginemos, pois;, que o nosso viajante arrastado longe da Terra,
desta vez, porém, com velocidade "superior'' a da luz. O que sttcc-
dera? Neste caso alcançará, no transcurso de sua marcha, imagens que
terão abandonado a Terra "antes da saída", logo, imagens de aconteci-
mentos sucedendo-se para traz. tal qual uma fita cinematográfica des-
enrolando-se invertidamente. Curiosa maneira para comprovar os fá-
tos e acontecimentos históricos, para assistir ao reinado de Napoleão.
vêr, logo, a Idade Média, Colombo descobrindo a America, achar-se
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presente á morte de Jesus Cristo e assistir a decadência do império
romano "precedendo" á sua grandeai.

I )esta vez ainda haverá sucessão, o efeito, porém, precederá a
causa. Então, onde está a noção do tempo, que fim teve ela? Não se
desvaneceu, mudou, porém, de sentido.

Como se vê, o mistério do tempo é insondavel e, assim, com-
preende-se as palavras de Santo Agostinho nas suas "Confissões":
"O 

que é o tempo?, diz êle; si ninguém me pergunta, eu o sei; si quero,
porém, explica-lo a quem me haja perguntado, eu não o sei".

AVIÕES E NAVIOS DE GUERRA

O Capitão de fragata Waldeyer Hartz emitiu, na "Militar Wo-
chenblatt", interessantes opiniões quanto á conexão do avião e do na-
vio de guerra. Parte do principio, bem conhecido, de que, quando um
novo instrumento de guerra é inventado, há sempre sábios "para re-
legar ás cousas imprestáveis a todos os engenhos que o precederam".

A diferença essencial, entre o avião e o navio de guerra de su-
períicie, c que, aquele não pôde executar senão certas ações de guerra,
ao passo que o navio é suscetível de arrastar longa luta; pode, ainda,
l>ermanecer semanas inteiras longe de seus pontos de apoio, emquanto

qüe o aviador só pôde agir em algumas horas, sendo sempre forçado
de regressar á fonte de energia que lhe dá a vida.

()s navios de superfície têm em si aprovisionamento em munições
para ações de muitas horas. Ao invés, o que o aviador leva consigo
esgota-Se em alguns minutos, mesmo em alguns segundos.

navio de superfície tem, portanto, um valor que é recusado ao
hidroavião, e que este não adquire senão insuficientemente, com o
apoio do aérodromo naval. E' evidente que os lançamentos fie bom-
lias, quer em terra, quer no mar, têm adquirido considerável valor,
não se deve. por isso. tirar exageradamente conclusões.

>s navios-alvos utilisados pelas diferentes potências, no decorrer
de experiências, não se achavam em plena marcha, o que modificava
consideravelmente o proceder do ataque: achavam-se fundeados e não
si- defendiam,

Ainda mais, esses navios eram antigos e mui inferiores quanto
a compartimentagem, ás unidades atuais; eram, por exemplo, o
Alabama (1898), o Jotm (1895& o New-lersey, o Virgínia (1904),
o Indiana (1893)', o Ostfricslaud (1909). A destruição desses navios
alvos efetuou-se, em geral, por meio de bombardeamentos feitos de
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pouca altura: para o Alabctma, 450 metros; para o Iowa, o New-
Jcrscy e o Indiana, 1.200 metros, e para o Virgínia, 900 metros-

Em tempo de guerra, a altura normal do vôo deverá ser de
cerca de 4 ou 5.000 metros, si se quizer que os aviões cheguem acima
do objectivo apezar da mui forte artilharia anti-aérea. A defesa con-
tra aviões pouco, relativamente, se aperfeiçoou no decurso da ultima
guerra; a artilharia de defesa de todo calibre chegou hoje a um ponto
de perfeição muito elevada. Em presença dos ataques aéreos, ora nos
achamos muito mais preparados: aparelhos de medidas de visadas,
construção de peças, eficácia de munições, tudo isso recebeu melhora-
mentos não existentes há poucos anos. Os novos métodos de tiro
foram igualmente experimentados e a instrução dos alunos de arti-
lharia contra ataques de aviões forma parte importante do serviço
de artilharia. As frotas de diferentes nações possuem aviões de caça
em muito maior numero qwe outróra, e a aviação inimiga deve ter
olhar vigilante quanto á defesa aérea do adversário.

O oficial alemão lembra diversas declarações de ministros es-
trangeiros, notoriamente a do ministro da Marinha americana Adams
que dizia no Congresso, em junho de 1930: "Nenhum 

perito naval
colocado em situação importante, quiçá com excepção de alguns ofi-
ciais aviadores, pode avaliar que o avião de bombardeio possa cons-
tituir serio perigo para navios de linha. E' extremamente difícil atin-
gir um navio de linha com uma bomba e, inda nesse caso, é duvidoso
que se chegue a afunda-lo".

A essa opinião, convém aproximar a do Naval and Military Re-
cord de 8 de Outubro de 1930; a do almirante Castex, que lembra
que a aviação não pode ocupar um território e a do almirante Beatty
que declarou recentemente: "Há numerosas missões navais que o
avião jamais poderá preencher". O oficial alemão conclue que não
é rebaixar o valor da arma submarina conceder-lhe ainda raio de ação
limitado. Pôde, na exploração, no combate e na luta contra o co-
mercio inimigo, chegar a resultados importantes, nunca, porém, ao
predomínio do mar.



NOTICIÁRIO

SEGURANÇA GONTRA INCÊNDIOS A BORDO

Repercutiu com grande interesse nos meios marítimos o discurso
pronunciado na Câmara dos Comuns pelo Sr. Walter Runciman, pre-
sidente da "Board of Trade", a propósito da segurança contra incen-
dios a bordo de navios mercantes.

O assunto veio á tona agora com os recentes casos de incêndio
verificados a bordo de paquetes de otttilas nacionalidades, e princi-
palmente a propósito do que destruiu o vapor francez "Georges

Philippar".

O Sr. Runciman fez vêr em seu discurso que a Convenção In-
ternacional sobre a segurança no mar, assinada em 1929, tomou uma
serie de providencias sobre os meios de se evitar e combater
incêndios a bordo, mas não cogitou do uso de material incombustivel
na construção dos navios e em suas diversas dependências. O go-
verno britânico — disse o sr. Runciman — está tratando do assunto,
junto a representantes autorizados da industria de contração naval,
e uma vez completas as suas investigações, é provável qtie êle tome
a iniciativa de uma ação internacional nesse sentido.

NOVO TIPO DE TORPEDOS

A Armada Norte-Americana ora experimenta novo tipo de tor-
pedo automóvel, de proporção elétrica, com a vantagem de não
deixar esteira na superfície da água, que, como é sabido, constitue
0 principal defeito dos torpedos movidos por ar comprimido. A
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esteira visível a grande distancia marca perfeitamente o rumo do
torpedo, dando, assim, ensejo a que 0 alvo visado se esquive
ao impacto.

O intento de conseguir um torpedo sem esteira não é novo:
ingleses e alemães durante a grande guerra procuraram resolver
esse problema. Os ingleses, parece, alcançaram resultados mui sa-
tisfactorios;, embora, posteriormente, nada publicassem sobre o as-

sunto.

Os novos torpedos norte-americanos acham-se dotados de motor
eléctrico accionado por bateria de pilhas. Em um e outras se há

procurado reduzir, quanto possível, o peso e, embora a velocidade
obtida até agora seja algo menor que a do clássico torpedo de ar
comprimido, as provas feitas permitem confiar em aperfeiçoamentos
imediatos, até atingir os 30 "knots", com alcance de cerca de
11.000 metros.

Não é mister encarecer as vantagens de semelhantes torpedos,

principalmente quando sejam lançados por submarinos. A' maior

probabilidade de tocar no alvo, deve-se juntar a difficuldade de per-
seguir o submarino por não existir esteira.

Nos Estados Unidos também se experimenta um tipo de tor-

pedo especial para aviões de grande carga explosiva e curta tra-

jectoria.

CURSOS DE GASES

A Marinha norte-americana dispensa grande importância ao em-

prego dos gases químicos como arnla de guerra e as medidas a se-
rem tomadas para combate-los.

.Vão lia muito, 1.500 oficiais e n marinheiros seguiram um curso
na base naval de Haniptoii Roads sobre o emprego de mascaras e
diversas máquinas químicas, empregando-se câmaras especiais çosn
capacidade para 50 homens, em que foram instruídos indubitavel-
mente c por grandes grupos.
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DESPORTES

Ljemos em jornal de Madrid que o governo espanhol, em cir-
cular, chamara a atenção das autoridades costeiras quanto á necessi-
dade de estimular os desportes, visando o adestramento físico das
guarnições, visto aumentar-lhes o valor profissional. De acordo
com a referida circular, os desportes náuticos propriamente ditos
são: o remo, a vela, a natação e o watcr-polo.

OUTRA VÊZ A ABOLIÇÃO DO SUBMARINO

Segundo o Dayly Telcgrapli, geralmente bem informado quanto
aos assuntos do Almirantado, o governo britânico, na Conferência
do Desarmamento, ora reunida em Genebra, resolveu insistir como
em propostas já feitas, no referente á abolição do submarino, fun-
dando-se em que essa arma não pôde atuar na guerra sem violar os
princípios do Direito Internacional.

E' mais que provável que essa tentativa esteja destinada, como
as anteriores, ao fracasso, pois, a prevalecer semelhante critério, pela
rasão invocada, ter-se-ia que generalisar a outros elementos bélicos,
tais como: aviões, gases de guerra e até contra-toqiedeiros.

OS NOVOS SUBMARINOS INGLESES

O programa de 1929 incluía a construção ele seis submarinos.
Posteriormente, o governo laborista reduziu esse programa a três.
Destes, o Sivordfish foi lançado á água em Dezembro último; o
Sturgeon, em 8 de Janeiro e o Thamcs, em 26 elo mesmo mês.

O programa de 1930 previa outros três submarinos, um dos
quais, o Seahorse, que ora se constróe em Chatham, e os outros dous,
era estaleiros particulares.

Em 1931, foi aprovada a construção de outros três que já estão
etíl via de fabrico.
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NOVO CONTRA-TORPEDEIRO

Em Gênova, Itália, caiu do estaleiro o contra-torpedeiro Sactta,
que desenvolverá 38 "knots", mediante 44.000 H.P. O navio des-
loca 1.206 toneladas, sendo armado com quatro canhões de 120 mili-
metros, três de 40 e seis tubos lança-torpedos. Pertence ao pro-
grama autorizado 1929-30.

A PROPÓSITO DO "DEUTSCHLAND"

O Naval and Milit ar y Record, em estudo referente ao Dcuts-
chland, opina: "Quanto a nós, consideramos o "navio de linha de
algibeira" com interesse, porém, sem inquietação, pois já temos pron-
tas diversas respostas, embora tenhamos de admitir em que algumas
delas sejam demolidas.

"O Dcutschland nada tem de particular quanto a um navio de
linha. Os alemães fizeram milagres em limites da tonelagem admitida,
resta comtudo, dizer que não fizeram tudo. Colocar grande potência de
artilharia em pequeno casco é muito bom, sobrecarregar, porém, com
artilharia uma plataforma flutuante, é, quiçá, comprometer a estabiíi-
dade necessária para um excelente tiro. E' bem possivel que, como os
velhos navios da classe Royal Sovcreign, o Dcutschland jogue prodi
giosamente (*). As suas qualidades defensivas parecem medíocres:
ignora-se a que ponto o navio é subdividido em as suas águas viva-;;
sabe-se, porém, que êle não possue couraça lateral. A sua melhor de-
fesa é a velocidade relativamente elevada.

"Como navio de linha, não se pôde medir com os existentes na-
vios de linha. Em guerrilha naval, poderia^ ao invés, fazer grande mal.
isso devido ao seu enorme raio de ação: não obstante, nada há de novo
em tudo isso. A idéa de que o Dcutschland pcxlesse crear nova orien-
íação é absurda: como todo tipo de navio novo, exigiu resposta, por
meio de uma outra classe de navios, capaz de lhe replicar".

(*) Rolling, Róuli, j<>k<> de navio aplicamo-lo sempre com certa repugnância
pois julgamos o termo impróprio. O eminente Rui Barbosa substitui-o por aqua-
gtm, proveniente da antiga língua portuguesa, Porque não adotá-lo de vez? O fi-
lologo Castro Lopes não introduziu tantos termos que ficaram? Parcdro; Con-
vescote; Cardápio, etc etc.
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NAVIO-ALVO NO CINEMA

A sociedade cinematográfica alemã U. F. A. projetou recente-
mente um "film" referente a exercícios do Ziihringen e do Blitz.
Vê-se o navio-alvo executar á distancia, sôb a ação do seu guia, cerca
de 2.000 evoluções diferentes.

As manobras são exatamente reproduzidas. Vê-se, na série de
tiros, os impactos ferirem o navio. E' uma experiência cinematográfica
das mais interessantes.

Proveniente de Hamburgo, desembarcou nesta Capital o astrônomo
dinamarquês Niels Palie Wieth Kundsen, que acompanha todo o ma-
terial cientifico que a Comissão Internacional ofertou á Sub-Comissão
Brasileira do II ano Polar e, destinado á instalação do Observatório
Magnético, na ilha de Tristão da Cunha.

Desse trabalho se incumbirão cientistas brasileiros sôb a chefia do
professor Mario de Souza, que, para àquela ilha, seguirão no trans-
porte de ;merra 

"Belmonte".

O' material trazido pelo astrônomo dinamarquês, é d mais mo-
derno e igual trará, mais tarde, para a instalação de outro observatório
no Pará.

Dedica-se o Sr. Knudsen a astrofísica e, segundo êle próprio de-
clarou, a Comissão Internacional tembrou-se ile indicar :i sua pessoa
para vir ao Brasil, porque todos os especialistas em geofísica que fa-
zem parte da comissão se acham ocupados em serviço na Groelan-
dia.

Ao desembarcar, o cientista dinamarquês foi recebido pelo di-
retor da Diretoria de Meteorologia, sr- Raul Xavier, e pelo professor
Mario de Souza. Viajou também; paia o Rio, i> Dr. Olaf Haachsk,
presidente da Corte de Apellação da Dinamarca.

NOVO PLANO DE REDUÇÃO DOS ARMAMENTOS

Os jornais publicam um plano de redução dos armamentos que,
segundo se anuncia, será apresentado, em Genebra, pelo titular do Fo-
reign Office, Sir John Simon.
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O plano preconiza a supressão dos canhões pesados de campanha,
aviões de bombardeia, navios de alto bordo de mais de 10.000 toneladas,
navios aérodromos, "tanks" pesados e gases tóxicos. Propõe, além
disso, a supressão dos submarinos, ou. pelo menos, a redução destes a
um certo numero de unidades que não ultrapassem de 150 toneladas.
O plano anunciado pelos jornais preconiza, finalmente, a redução de
metade do pessoal da aviação e a diminuição dos efetivos dos exer-

çitps continentais. Devido á fraqueza dos seus efetivos, o exercito
inglês ficaria isento desta ultima medida.

Os meios politicos autorizados ignoram se o projeto em questão
está, de fato, conforme, com as instruções transmitidas ao Ministro
dos Neogicios Estrangeiros- E' caso, entretanto, para inquerir se o

plano inglês, cuja elaboração foi anunciada, corresponde ás indicações
fornecidas pela imprensa, se está também de acordo com os

pontos de vista manifestados ultimamente pela imprensa e a opinião

publica britânicas.

A Aeronáutica Naval, para comemorar condignamente a data
festiva do 5 de Julho, confecionou um programa tendo por base a aliei-
tura dos cursos de vôo da Aviação Naval ora no gôso de vários me-
Ihoramentos, introduzidos, pelo seu comandante, Capitão de Mar e
Guerra Adalberto Nunes.

A assistência foi grande, notando-se altas autoridades, adidos na-
vais estrangeiros, oficiais de terra c mar e numerosos convidados civis
transportados, em barca, á Tonta do Galeão afim de assistir aos fes-
tejos que tiveram grande brilhantismo.

Houve a abertura dos cursos, eeremonia que consiste no vôo de
diversos aparelhos e, logo em seguida, o batismo de 12 novos aviões
"Moth", há pouco adquiridos pelo Governo. I) batismo foi ministrado
pelo bispo I). Maiuede, servindo de madrinhas diversas senhorinhas.

Após o batismo dos aviões foi iniciada uma série de evoluções
sobre a base, fazendo o Sr. Almirante Ministro da Marinha, experien-
cias de comando do próprio campo aviatorio, utilizando se da radio-
telefonia. Essa experiência foi coroada de sucesso.
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Quando ia mais animada a festa, aterrou uma esquadrilha da
Aviação Militar, composta de 7 aviões, sôb o comando do Coronel Pe-
derneiras. O objetivo foi levar aos camaradas navais as suas felici-
tações.

SEGURANÇA DA NAVEGAÇÃO

O imposto de faróes produziu os seguintes resultados, no trien-
nio de 1927 a 1929, dados que já foram oficialmente divulgados:

Ouro
1927  879:121$178
1982  951:407$380
1929 1.013:341$278

Total 2.843 :869$836

A receita orçada para o seguinte triennio, sob o mesmo titulo,
ficou nestas estimativas:

Ouro
1930 ¦ . 1.000:000$000
1931  1.040:000$000
1932  810:000$000

Total 2.850:0O0$000

Teimos, assim, que, em média, a renda do imposto de faróes atin-
ge a 950 contos ouro por ano, o que, convertido a papel, ao cambio
de 7$3O0 por 1$, ouro, produz 6.935 contos, papel.

Entretanto, a despesa fixada para o serviço de iluminação e
balisamento, foi de 1.903 contos, em 1930 e de 1.523, para 1931.

No corrente exercido, o orçamento não especifica a verba, englo-
bando todas as despesas da Diretoria Geral de Navegação no total
de 3.270 contos, papel.

Por esse rápido exemplo, póde-se bem avaliar quanto são justos
os protestos cios diretos interessados, por isso que os serviços in-
dispensáveis á segurança da navegação não chegam a despender nem
n. terça parte do iimposto, que os navios pagam para esse determi-
nado objectivo.
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Convém não esquecer sue, além da própria natureza do ônus, a
lei geradora do imposto declarou expressamente a sua finalidade,
nos termos do seguinte art. 2o, do dec. n. 6.053, que regulamentou
o art. 11, da lei n. 2.670, actos ambos de 1875:

"Para auxilio das despesas que o Estado faz com a colocação de
faróes e balisas, o outras de melhoramento dos portos do Iimperio a
bem da navegação, se cobrará dos navios estrangeiros que derem en-
trada nos mesmos portos, venham eles de outros estrangeiros ou na-
cionaes, cotm carga ou com lastros, simplesmente com passageiros ou
colonos, arribados ou em franquia, uma taxa com a denominação de
"imposto de faróes", na seguinte proporção:"

A Lei de 1879, modificou a tarifa e estendeu a sua incidência tam-
bem aos navios nacionaes, pagando este em moeda corrente e aqueles,
em ouro.

A administração naval sempre se tem esforçado para evitar o
desvio dessa renda do fim especial para que fora crcada, mas os
nossos financistas, no afan de equilibrar no papel os or-
çamentos anuaes, pouco ligavam ao aspecto moral da questão, res-
tringindo as despesas da espécie e aproveitando os saldos da verba.

Entretanto, como já referimos, o governo brasileiro se compro-
meteu, em Convenção Internacional, a promover a segurança da na-
vegação nas águas territoriais, em resarcimento do imposto a cobrar
dos navios que demandassem os portos nacionaes.

Muito já se tem conseguido ultimamente, mas ainda estamos bem
longe de satisfazer os compromissos que, solemnemente, assumimos
em pacto internaciosal, como acabamos de ter a prova no desastre
do "Caprera".

Na administração do almirante Machado da Silva, a Diretoria
Geral de Navegação, por exemplo, depois de organizar um plano efi-
ciente para a rede de signáis marítimos, fez uma razoável encomenda
do material e apparelhos indispensáveis á solução do problema. En-
tre outros, constavam dessa encomenda diversos aparelhos de signais
acústicos para os principais pontos do litoral, mais propícios aos ne-
voeiros.

Pois bem, parte dessa eneommenda, embora prontamente fornecida,
ficou longo tempo nos armazéns da Alfândega, e grande parte teve
o seu embarque sustado, ante as dificuldades opostas pela burocracia
administrativa, dando logar a que, até hoje, não tenha havido uma
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inteligente e probidosa solução para o caso. Emquanto assiim a-
contece, com evidente desprestigio da administração contratante do
fornecimento, os serviços de seguraça da navegação continuam nas
precárias condições em que se encontram, na iminência de desastres
indenticos ao que deu tema para as presentes considerações.

Com a pasta da Marinha a cargo do aknirante Protogenes Gui-
marães, cuja esclarecida e dedicada gestão se está confirmando dia
a dia, e com a Diretoria Geral de Navegação, entregue a tradicional
competência técnica do almirante Carlos de Noronha, deve-se con-
fiar que, já agora, seja dada acertada solução para o relevante pro-
blema em apreço.

MANOBRAS NAVAIS ITALIANAS

— São conhecidos os seguintes detalhes com a relação ás gran-
des manobras navais que terão logar na pritmeira década do pro-
ximo mês de agosto, entre as costas da Itália e as da Tripolitania,
nas quais serão empregados navios modernissimos.

Atribue-se uma importância extraordinária aos referidos exerci-
cios da esquadra italiana, quer pela enorme massa das unidades que
nele tomarão parte, quer pelas demonstrações de eficiência da té-
cnica moderna da Marinha de Guerra da Península.

Entre as belonaves a serem utilizadas nas manobras, figurarão
os "scouts" Giussano, Calisano, Bande Nere, Colleone e oito navios
de alto bordo, que foram submetidos durante a ultima estação m-
vernal a provas rigorosíssimas.

O "Colleone", durante vinte cinco horas seguidas, manteve o
"record" de velocidade de 35 e imeia milhas horárias.

O partido contrario se compõe de 100 navios, 30 submarinos e
23 esquadrilhas aéreas.

Ao partido A (nacional) será confiada a missão de defender a
costa italiana, compeendida enrte Santa Naria di Leuca até Viesti e
também as costas da ilha da Sicilia, com as ilhas do Grupo das Egadi
e a ilhota de Sasseno, tendo a sua base naval em Augusta.

O partido B (invasor) disporá das costas da Lybia e ocupará

posições entre Taranto e Santa Maria di Leuca.
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O presuposto tático é o seguinte: as colônias, em comprimento
de sua missão de reabastecimento de produtos agrícolas, devem ter
a máxima garantia de transporte e ser defendida contra as hostilidades

que lhes serão movidas pelo partido B.

Enviando seus comboios para Taranto. expol-os-á aos ataques
dos submarinos e dos aviões.

O partido A, exercendo a maior vigilância, sobretudo aérea, ex-

perimentará a velocidade das novas unidades, lançando-as na per-
seguição do inimigo e procurando conseguir a perfeita correlação en-
tre os aparelhos aéreos e a frota da Marinha.

O general Ítalo Balbo, ministro da Aeronáutica, assumirá o
comando da frota aérea, devendo, nos exercícios relativos, chegar
até as bases dos dois partidos: experimentar os meios de signalações
e de defesa.

Durante as manobras, a desciplina será igual á da verdadeira

guerra. A bordo dô cruzador "Zara" embarcará a direção superior
dos exercícios, que é composta pelo almirante Gino Ducei; capitães
de mar e guerra Vladimiro Pini e C.iuseppe Rrniere; capitão de fra-

gata Enrico Accoretti e coronel Krancesco Marini, consulente da
Aeronáutica.

No navio "Stella dTtalia" tomarão embarque o almirante Cantú
e o capitão de fragata Antônio Legnani. Assumirá o comando em
chefe do partido A, o ilmirante Burzagli, que tomará embarque no
"Trieste"; do partido B., o almirante Ettore Rota, que embarcará
no "Andréa Doria. Serão juizes navais superiores, pelo partido A..
Riccardo Gallo; pelo partido B., Umberto Bucci.

Acabadas as manobras, a esquadra se concentrará no porto de
Taranto, onde será passada em revista, pelas altas autoridades do
reino.

A PRODUÇÃO MUNDIAL DA HULHA. FERRA E AÇO

Vários càbogramas procedentes dos Estados Unidos informam
achar-se aquele pais lutando com grande crise especialmente da pro-
dução de aço.
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Temos sôb a vista o "Boletim mensal de estatística", da Sociedade
das Nações. Publica eis seguintes dados, relativos á produção d;
hulha, ferro e aço em diferentes países por mil toneladas:

Produção da hulha

Alemanha 13620
Bélgica 2245
Espanha 582
Estados Unidos 45510
França 4486
Japão 2855
Polônia 3853
Inglaterra 21736
Rússia 3362

Produção de ferro

Alemanha 1117
Bélgica Sò?
Espanha 58
Estados Unidos 3580
França 364
Luxemburgo 242
Inglaterra 643
Rússia 360
Sarre 175
Tchecoslovaquia 139

Produção de aço

Alemanha 1354
Bélgica 342
Espanha 77
Estados Unidos •^3',,,
França 808
Luxemburgo 225
Inglaterra 816
Rússia 409
Sarre 184
Tchecoslovaquia 179

11891 9885
2284 2253
598 

40176 33085
4490 4160
2448 
3127 3190
20639 18641
3932 

808 505
283 269
50

2659 1547
336 (585
206 171
525 318
418
159 126
120 97

962 691
282 260
72 

3326 2108
787 651
189 170
618 438
474
161 128
153 127
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CATÁSTROFE MARÍTIMA

Sobremodo pesarosos aqui consignamos o naufrágio do navio-
escola alemão "Niobe", em que pereceu a flor da juventude que se
destinava ao oficialato da Marinha de Guerra do Reich.

Devido á inesperada e violentíssima rajada, todo o arvoredo da
"Niobe" veio abaixo, fazendo-a sossobrar dentro de alguns instantes
antes que chegassem ao local os barcos de socorro.

O tristíssimo acontecimento deu-se no Baltico. Foi tal a rapidez
do sossôbro que nenhum dos guardas-marinha que se achavam sob
coberta conseguiu salvar-se e só os quarenta homens que estavam no
convés, poderam ser socorridos.

Quasi todos os desaparecidos, cujo numero ó calculado em se-
tenta, aproximadamente, são jovens marinheiros, embarcados a Io de
Julho corrente para o seu primeiro cruzeiro.

A catástrofe causou profunda consternação em toda a Alemanha,
e ás autoridades navais não escondem a sua surpresa ante o sinistro.
Ao ter conhecimento da catástrofe da "Niobe", o presidente Hindem-
burg dirigiu ao Ministro da Marinha, o seguinte telegrama:

"Profundamente comovido, associo-me ao pesado luto cpie acaba
de cobrir a Marinha alemã e rogo-vos apresentar minhas condolências
ás familias das vitimas. Será sempre honrada a memória dos cama-
radas que pereceram no cumprimento do dever".

I 
¦



SECCÃO DE PESCA

Encarado do ponto de vista biológico e ictiológico, devemos con-
vir em que o oceano Pacifico é sobremodo rico. Segundo manifes-
tou o naturalista norte-americano C. A. Kofoid no decorrer de sua
campanha no "Albatross", o plankton vegetal oferece nele uma
multiplicidade de espécies não igualada pelos outros oceanos, e no-
tavel é, inda assim, a abundância do plankton animal. Não ha
duvida existir nesse imenso oceano, vastissimas zonas que são pobres
em planton, isso devido á elevada temperatura de suas águas-
Essa deficiência, porém, de grande parte da região intertropical é
de sobra compensada pela abundância de outras regiões.

Em geral póde-se assegurar que a fauna marinha do Pacifico
é mui rica e variada: copiosissima em extensas zonas temperadas
e frias, e também, de modo particular, nas lagoons dos atolls cora-
liferos; constituindo, desde logo, a base da alimentação dos indi-
genas da Micronesia e da Polinesia.

Por isso, não é para admirar que as pescarias do Grande Ocea-
no sejam tão importantes e remuneradoras; pois, embora a área
de grandes profundidades corresponda nele em porcentagem mui
elevada, nem por isso faltam no dito oceano extensas zonas dos
socalcos continentais cujo fundo é inferior a 200 braças inglesas
(365m.) e até cem (183m.) e cujas águas têm temperatura média
anual inferior a 20"C, condições ambas que concorrem nos mares
de Este da China, nos do Japão, Okhostok e Bering, ao largo das
costas do Canadá, ao redor das ilhas da Nova Zelândia e ao sul da
Austrália e até ao Chile.

A excelência dos lugares de pesca ou coladeros determina-se
primariamente pela profundidade limitada, pois, embora não seja
improvável que em fundos de mais de 200 braças se encontre grande
abundância de peixes, ha, sem embargo, que levar em conta que
as dificuldades e o custo da pesca aumentam rapidamente com a
profundidade.

As melhores pescarias acham-se nos mares temperados e frios.
Com relação aos mares cálidos diremos que, si bem seja provável
que exista em as suas águas maior numero de espécies não se ha
descoberto até agora, neles, essas grandes concentrações de exem-
plares de determinada espécie, tão características dos mares frescos.
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Na imensa região de águas cálidas do oceano Pacifico, encon-
tram-se vastas zonas de fundo escasso e muito abundantes de
peixes, o que ocorre ao N e NE da Austrália e no mar Malago, ond^
não pequenas partidas indígenas das ilhas que as povoam resultam
ser excelentes pescadores, e alguns de cujos engenhosos métodos de
pesca especificam-se nas memórias da notável campanha oceanogra-
fica do navio holandês "Siboza".

Historicamente falando, muito pouco é o que conhecemos tio
desenvolvimento da complexa industria pesqueira no Grande Ocea-
no: desde logo, porém, pode-se assegurar que a partir de remotas
épocas, têm nos países do Extremo Oriente excepcional importância.
Embora pareça assombroso dizermos que, do estudo das estatísticas
(*) resulta que o Japão é o primeiro país pescador rio Mundo, pois,

o valor do pescado desembarcado e capturado no mar excede anu-
almente de 30.600.000 libras esterlinas (sem levar em conta os pro-
dutos das pescarias longínquas), e o numero de pessoas dedicadas
a essa industria não desce de 1.200.000, das quais umas 630.000 são
pescadores de oficio, e o resto o são circunstancialmente e a prati-
cam como recurso auxiliar. Si se considera que a alimentação dos
povos do Oriente asiático é a base de arroz, facilmente se compre-
enderá a enorme importância que alcançam na sua economia os
produtos da pesca.

No Japão, a pesca maritima é, desde logo, a que predomina;
enquanto que, cm outras regiões da Ásia, tem quasi maior valor a
que se obtém no interior, nos rios e lagoas.

A PESCA NAS DUAS RIBAS DO PACIFICO

Acima adeantamos serem os japoneses os maiores pescadores
do Globo. Foram eles, em todas as épocas, grandes marinheiros
c espertos pescadores.

(*) Embora a peaca seja exercitada em todo» oa paliei <l<> ülòbo, ilc muitos
faltam, em absoluto, ai estatística», [felizmente, a maior parte do* países da Eu-
ropa, o Japão, oa Estados Unidos, o Canadá, dío mui exactas Informações* Um l>om
reiunio da mator parte dai pescarias ruropéas pode vêr-ee no "Bulletin Statíatlqne des
Pêchcs Maritime*", do Conselho Internacional para a Exploração do Mar.

1'or autor, competente, dá-se, como valor médio anual do pescador comestível ca-
pturado no mar, mala de cento e nove milhücs <\c libras esterlinas. Note-se, porént,
que lançamos mâo, para estabelecer esta cifra de conjunto, das estatiaticaa disponíveis,
as quais nfio Incluem varia na< ¦ da Europa <¦, do Oriente, só o Japão; nêm tão
pouco se conta com a America central e meridional, nem como as índias ocidentais,
frande parte da África, nem com »• Uhai do Atlântico e .I.. Pacifico Sul. Excluiraoj

,>m, quanto possível, o valor das pescarias do interior, tf aquelle* produetoa do
. rara en cheio na categoria daa eapeciev comestíveis1, tais coma m

foca», balelas, corali, esponjas, etc. Twaier na sua obra "Marlne rrodutí of Co-mercê", citlnia, rm calculo sobremodo prudência!, o valor total das pescarias maritimaaem oltoeentoi mllhfiea de dotara anuais ou cento e sessenta milhôci de libras cs-terllnas, aproximadamente,
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Em principios do XVIII século e sob o governo dos Tokugawa,
que preconisava uma política de isolamento, foi proibida a con-
strução de barcos para a pesca de altura ou de alto mar: com o que
sofreu forte retrocesso tão importante industria.

Pouco depois, porém, da Restauração, em 1867, não só se aboliu
esse veto, senão que os governos favoreceram as pescarias, bem
como os estudos de investigação e até a pesca pelágica ha sido
objeto de lei especial de proteção.

Mercê a tudo isso, vê-se agora como os pescadores japoneses
operam em quasi todas as zonas do oceano Pacifico: nas águas mais
próximas ao Japão, como no mar de Okhotok, nas costas do Alaska
e do Canadá, nas do México e no litoral W da America do Sul, nas
ilhas da Micronesia, na Austrália e nos mares Antárticos.

Pelo tratado de paz de Portsmouth de 5 de Setembro de 1905,
a Rússia garantiu ao Japão o direito de pescar no mar de Okhotok
e nas águas de Kamchatka e na metade meridional da ilha Sakha-
lina o Karafuto, rica em bosques e pastos, em carvão e areias auri-
feras; mais rica, porém, pelos seus pequenos arenques, sobretudo

Também desde 1888 o governo do Canadá autorisou aos barcos
japoneses para pescar nos rios Skeena e Fraser.

Ante tanta previsão e atividade, não é de extranhar que a in-
dustria pesqueira japonesa haja reafirmado mais e mais, ao correr
dos anos, sua posição preponderante entre todas do Orbe.

A pesca realizada, nas próprias águas e mares circunvizinhos,
em 1893, por exemplo, o seu valor total não foi além de 1 milhão
e 1/4 de libras; em 1925, porém, excedeu de 18 milhões.

A exportação dos produtos da pesca, sendo a China o principal
mercado, foi estimada, em 1926, em cerca de 23 milhões de libras
esterlinas, quando trinta anos antes cifrava-se em 900.000. Cal-
cula-se que os pescadores japoneses capturaram ao redor de uma
quarta parte da pesca global do Mundo.

Extraordinária é também a abundância de pesca na parte N e
NE do Pacifico setentrional. No mar de Bering e' á Este da penin-
sula de Alaska ha grandes bancos, em fundos de 22 a 90 braças,
onde se encontra enorme quantidade de bacalhau: até agora, po-
rém, a pesca naquela zona ha sido pouco explorada.

No mesmo mar, de ha muito tem grande importância a caça á
foca, e conhecidas são as grandes contendas que ela provocou entre
a Grã-Bretanha, os Estados Unidos e a Rússia, ás quasi pôz termo
o tratado de arbitragem firmado em Washington, a 29 de Fevereiro
de 1892. A pesca pelágica foi abolida em 1911 por convênio entre
a Inglaterra, os Estados Unidos, a Rússia e o Japão. No deposite
que o Departamento do Comercio norte-americano tom nas ilhas
Pribiloff, estima-se que se ha concentrado, durante estes posteros
anos, 80 % da produção mundial de peles de foca. As longínquas
pesqueiras de Alaska gosam de justa fama. Em 1930 trabalhavam
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nelas 29.283 pessoas e o valor dos produtos que, com a pesca, se
obtiveram foi de 50.795.819 dólares. O valor da pesca que se
captura em águas do Alaska calcula-se que quasi é igual ao que
alcançam todas os demais produtos de tão vasta quão deserta re-
gião (159.278 habitantes, em 1930, para 1.530.328 qm2.). Segundo
calculo autorizado, o valor do pescado vendido desde 1867 até 1926
foi de 688.000S000 de dólares. A pesca da baleia, praticamente,
cessou ali.

No Alaska, bem como na costa canadense do Pacifico, no litoral
da Columbia Britânica, a pesca mais importante é a do salmão.
Ela representa, no Alaska, 4/5 da produção pesqueira, e em 1926
foram enviadas 6.652.882 caixas de salmão em latas, que é, todavia,
uma produção maior do que o de 1918 e oito vêses maior que a dos
estados de Washington, Oregon e Califórnia reunidos.

O valor da pesca capturada no Dominio do Canadá foi estimado,
em 1929, em 53.518.521 dólares, e desta soma correspondem a Co-
lombia Britânica com 23.930.692. Ao salmão devem principal-
mente a sua proeminencia as pescarias do Alaska e Canadá oci-
dental, sendo também mui importante a quantidade de meros que
ali se captura.

Existe grande receio de que um excessivo refinamento na té-
cnica pesqueira possa prejudicar ali o desenvolvimento da pesca:
principalmente a de certas espécies de peixes, como o salmão, que
desovam nos rios.

Nas costas dos Estados Unidos, no Oceano Pacifico, correspon-
dentes aos estados de Washington, Oregon e Califórnia, e nos con-
tados rios que ali desaguam foram, em 1928, capturados 705.111.00C
libras de pescado no valor de 20.512.000 dólares, o que representa
cerca de um terço da produção pesqueira total da grande Repú-
blica norte-americana, isso, sem incluir o Alaska.

A industria da pesca está, todavia, mui pouco desenvolivda na
Austrália: em águas, porém, do Nova Zelândia operam já cinco-
cnta ou mais tracolers de vapor ou a motor e mais cie 1.300 peque-
nas embarcações. Na parte sul do litoral do Chile, onde se estende
a pesca é abundante, si bem que essa industria se ache pouco
explorada.

O "DIA DO PESCADOR"

O "Dia do Pescador", realizado este ano c promovido pelas co-
lonlas de pesca pertencentes á Confederação Geral dos Pescadores,
teve a alta significação de verdadeira homenagem de culto e de fé
ao Príncipe dos Apóstolos , por parte dos nossos homens do mar.
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O registo das solenidades impõe-se mais do que nunca, porque as
homenagens dos pescadores ao seu padroeiro excederam á expecta-
tiva de quantos as assistiram ou delas participaram. A nota mais
vibrante das festas foi a procissão maritima.
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A bordo do barco de alto-mar "Bandeirante 2o", foi colocada
uma grande imagem de S. Pedro, tomando logar a bordo compo-
nentes de associações pias e sacerdotes.
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Em redor do "Bandeirante" centenas de embarcações de todos
os tipos, lanchas, botes, canoas enfeitadas conduziam povo, fieis e
irmandades.

Sob o esplendor da manhã magnífica, o "Bandeirante" navegou
cruzando a Guanabara, levando na esteira cortejo de embarcações
ornamentadas que davam á baía aspecto deslumbrador.

A' passagem pelas unidades da Marinha de Guerra do "Bandei-
rante", a maruja, no convés, formada, prestava as continências do
estilo ao padroeiro. E rasgando o espaço uma esquadrilha de
aviões navais faziam evoluções acompanhando a rota do "Ban-
deirante".

No desfile estavam presentes todas as colônias de pesca do
Distrito Federal e as mais próximas do Estado do Rio. Ao longo
do cais, estacionava uma multidão, destacando-se o pavilhão oficial,
onde se viam a Sra. Getulio Vargas, Sua Em. o cardeal D. Sebastião
Leme, o Ministro da Marinha, representante do corpo diplomático,
o mundo oficial. O presidente Getulio Vargas fez-se representar.

Em outros pavilhões, em terra, tocavam bandas de musica mi-
litares. Viam-se, ainda, muitos colégios e pelotões de escoteiros,
alguns dos quais fizeram guarda ao altar armado na corredeira do
F. Yacht Club.

Quando o "Bandeirante" regressou, terminando o itinerário da
procissão marítima, seguindo até ás proximidades do cais de todas
as embarcações que o acompanhavam, a imagem do Príncipe do.i
Apóstolos foi desembarcada e colocada no altar onde foi celebrada
a missa campal, oficiando mons. Mac Dowell, vigário da paroquia
do Engenho Velho.

Terminado o santo sacrifício, foi então realizada a ceremonia
da benção do anzol. Uma menina, filha de pescador, apresentou
sibre rico almofadão, um anzol que Sua Em. o cardeal D. Leme
benzeu.

O conego Dr. Henrique de Magalhães usou da palavra, produ-
zindo inspirada oração que foi irradiada.

O padre Magalhães fez uma oração apropriada ao momento,
relembrando a pesca maravilhosa de São Pedro e exaltando a fe
dos pescadores, terminando por uma prece ao mar: que lhe desse,
aos pescadores, a vida, a saúde, a alegria e não fosse jamais nas
suas fúrias motivo de desdita para eles. Falou a seguir o coman-
dante Frederico Villar, num discurso forte, vibrante, cheio de calor
e patriotismo. Saudou o chefe da Nação, disse da expressão da-
quela festa, do que era o pescador brasileiro, interpretando os sen-
timentos do homem do mar, realçando o seu valor, desprendimento,
coragem, altruismo, amor á nossa terra; falou do que lhe faltava,
a êle, que era a sentinela avançada do oceano, o pescador brasi-
leiro, o heróe anônimo de tantas façanhas dignas de um altar e do
que se deveria ofertar ainda a quem tanto merece da Pátria.
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Teve logar, depois, a entrega á senhora Getulio Vargas, da almo-
fada, em que foi conduzido o anzol simbólico do pescador e de um
lindo ramo de flores naturais. A filhinha do pescador Arnaldo
Costa, secretario da Colônia Z-8, fez essa entrega. A senhora Ge-
túlio Vargas agradeceu, beijando-a nas faces.

O cardeal Sebastião Leme desceu então do pavilhão ao altar de
São Pedro e de lá abençoou os pescadores, terminando assim a
grande demonstração de fé dos homens do mar ao seu glorioso pa-
droeiro.

PEIXES DE ÁGUA DOCE PODEM VIVER NO MAR

Em Koenigberg, na Alemanha, foram efetuadas interessantes
experiências pelo professor de zoologia da Universidade local, acerca
da possibilidade dos peixes de água doce viverem perfeitamente no
mar. Assim sendo, foram pescadas numerosas trutas em um rio
dessas proximidades e depois de convenientemente marcadas, fo-
ram lançadas nagua salgada.

Alguns meses depois, observou-se que dentre as centenas de
milhares de peixes que appareceram na localidade, estavam algu-
mas das trutas jogadas ao mar, e que foram reconhecidas graças
ás marcas que lhe tinham sido feitas. O que causou profunda
admiração foi o fato das trutas de água doce conservarem-se vivas
durante todo esse tempo nagua do mar, pois se ignorava comple-
tamente que isso pudesse acontecer. Além disso, observou-se que
as mesmas haviam se desenvolvido consideravelmente e aumentado
o peso, verificando-se que algumas delas pesavam cerca de um quilo
e meio. Não menos interessante é o fato de todas terem mudado
de côr, perdendo as manchas alaranjadas que traziam antes, e
adquirido uma relativa semelhança com o salmão.

Um outro lote de trutas abandonado no mar, em Neukuhren,
e pescado algumas depois de dezoito meses de liberdade, deu mar-
gem a que se verificasse que cada uma delas havia aumentado o
seu peso médio além de dois quilos.

Alguns dos peixes marcados, foram encontrados mais tarde nas
costas finlandesas.

HOSPITALIDADE DE PESCADOR

O Capitão Grooch, que se encontra no Brasil ha mais de dois
anos, contou-nos, então, o seguinte episódio:

— "Ha duas ou três semanas, vinha eu pilotando um dos hidro-
aviões da companhia, em viagem especial, sem passageiros, de For-
taleza á Baia.
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Precisamente ao Norte dessa ultima capital, encontramos um vio-
lento temporal e, avisados pelo radio que na Baia o tempo se estava
tornando perigoso, resolvi amerissar na primeira enseada abrigada,
afim de ali pernoitar. E' claro que si tivesse passageiros a bordo,
teria procurado alcançar uma cidade com hotel e conforto para
eles, Aracaju por exemplo.

Dirigi o aparelho para a embocadura do Rio Real, onde ame-
rissamos, jogando logo a ancora para amarrar o "commodore", bem
defronte de uma pequena aldeia de pescadores.

Ainda não tínhamos terminado os preparativos para deixar o
aparelho pronto para a noite e já a praia enchera-se de gente, admi-
rada de vêr de perto um barco-voador de proporções gigantescas.
Tivemos uma esplendida recepção. Enquanto o dono da venda e
sua esposa nos ofereciam a sua casa, os cidadãos mais importantes
do logar correram para as suas residências, afim de vestir os trajes
de domingo, regressando em seguida para tomar um copo de vinho
com os quatro tripulantes do hidro-avião da Panair.

A esposa do anfitrião serviu-nos um excelente jantar, expli-
cando-nos, com a modéstia das verdadeiras donas de casa, que não
era melhor por falta de aviso da nossa chegada.

Depois de jantar fizemos um passeio pela vila, visitando a igre-
jinha e outros pontos de interesse local, sempre cercados dos mora-
dores.

A hospitalidas simples e franca dos habitantes dessa aldeia,
escondida entre palmeiras altas, á beira do Rio Real, nos teria im-
pressionado muito mais si já não estivéssemos acostumados com
esse sentimento do povo brasileiro, que faz renascer a fé no espirito
de humanidade dos homens.

Guardarei sempre uma bôa lembrança da nossa escala inespe-
rada na embocadura do Rio Real."
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O Capitão de Corveta, da Marinha russa, nos seus "Marinheiros
do Baltico", descreve, em algumas narrativas sobremodo sóbrias
porém veridicas e mui vivas, diversos episódios da Grande Guerra,
nas águas do "Medeterraneo do Norte".

Assiste-se com êle, a mobilisação da frota, ao trabalho penivel
e ininterrupto dos dragadôres, á saída, em qualquer tempo, dos contra-
torpedeiros e dos submarinos qus patrulhavam ou iam semear minas
até nas proximidades de Memel, Danzigon Kiel. Vê-se ali desdobra-
rem-se diversos encontros entre forças ligeiras dos dous adversários;
a salvação dramática da guarnição de um submarino afundado; a
luta, finalmente, desigual e heróica de duas pequenas canhoneiras
russas contra uma esquadra alemã composta de 2 dreadnoughts, 3
cruzadores e 25 contra-torpedeiros.

-Um navio de guerra, escreve o autor, é como uma sentinela em
seu posto: só a morte pode livra-la da execução do seu dever".

— Essa idéa de cumprir o dever até a morte qualquer que sejam
as circumstancias, deslisa, como em traços de sangue, através do livro
do Capitão de Fragata Berg — "Os últimos aspirantes". E' a his-
toria da Escola Naval, fundada por Pedro o Grande, em 1701 e des-
truida, em 1918, pela revolução. Essa Escola ressuscitou durante a
guerra civil, em 1919, em Sebastipol para, ainda, preparar alguns ma-
rinheiros, os últimos, a Rússia, para terminar os seus dias, seis anos
mais tarde, em Biserte na manhã, a ultima, em que foi arvorado o
pavilhão de Sto. André. A Escola Naval de Sebastepol foi a ultima
da Rússia Imperial.

Hury Newbolt — "Official History of the War" — By Direction
of the Historical of the Committee of Imperial Defence Operations.

A secção histórica do "Comitê" de defesa imperial britânica
publicou ultimamente o quinto e ultimo volume da historia oficial
da Guerra. A narrativa começa em Abril de 1917 e termina na
data do Armistício.

O centro do problema tratado é a luta contra a ameaça subma-
rina e a vitoria alcançada depois, desfazendo-a. Os fatos expostos
por Sir Newbolt são bem conhecidos. No mês de Abril de 1917, a
defesa do trafego mostrára-se completamente insuficiente; milhares
de patrulheiros, nas águas inglesas e no Mediterrâneo, tornaram-se,
impotentes para proteger o trafego e para destruir os submarinos.
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Grande numero, no entanto, de peritos navais pensam e, aiguns
afirmavam, que os comboios não remediavam a situação. O próprio
Almirante Jellicoe, embora se mostrasse favorável aos comboios, não
julgava de bom aviso, a não ser com o auxilio dos americanos, pri-
var a Grande Frota, de seus contra-torpedeiros. Não obstante, con-
sentiu que se fizesse algumas tentativas nesse sentido. Essas ten-
tativas foram de tal modo concludentes que o Almirantado britânico
noz em pratica um plano geral de organização de sistemas de com-
boios: reuniões de navios, formação de comboios, direção de rotas
através do Atlântico. E' a verdade essencial que resalta da lei-
tura desta obra. Não contêm acontecimentos sensacionais, mas
simplesmente a descrição de magnifiea construção administrativa,
estendida a imensos espaços.

O autor confessa, contudo, o revés do enorme esforço desenvol-
vido para a instalação de extensos campos de minas, na maior parte,
em pontos ameaçados pelos submarinos. Estes, não foram destrui-
dos em numero desejável. Esses insuficientes resultados sobre-
sairam, especialmente, na obstrução de Otrante. O impedimento
do Passo de Calais foi infinitamente mais eficaz.

Sente-se pesar em vêr a abstinada posição do Almirante Keys,
aliás eminente organizador, feita ao sistema de comboios, ainda
mesmo após o seu sucesso.

A obra é acompanhada, como no termo precedente, de cartas
notavelmente claras e completas. A Secção histórica do "Comitê"
de defesa imperial tem, alguns anos, empreendido e efetuado uma
obra que faz grande honra àquela Secção, em bôa hora creada.
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SANTOS DLJMOrVT
Achando-se a edição da nossa "Revista" 

pronta a entrar no
prelo, é-nos, de todo, impossivel dizer o nosso sentir pela irrepa-
ravel perda que o Brasil, em fase tão triste de sua existência,
acaba de sofrer.

O que havíamos de expandir sobre o muito que deve o Brasil
e a humanidade ao entusiasta precursor e afinal executar do "mais

pesado que o ar", sente-o todo o coração brasileiro e com êle,
afinando acorde, os de todos os povos civilisados.

No próximo numero nos sobejará tempo e espaço á essas
manifestações e á narrativa minuciosa dos preitos efetuados em
intensão A'quêle, que, mesmo em vida, pelas manifestações reco-
nhecidas do mundo inteiro, já sentia as auras da imortalidade.

GENERAL GUSTAVO AUGUSTO FERRIE'

Seria falta imperdoável caso aqui não consignássemos a infaus-
ta nova do falecimento do General Ferrié, membro da Academia
das Ciências de França, uma das maiores elustrações cientificas dos
nosso dias.

Com o frio laconismo das notas telegraficas, a imprensa diária
surpreendeu o mundo com a triste e inesperada nova. Ferrié, na
pujança de sua intelectualidade, quando a ciência muito ainda tinha
que esperar do seu profiquo labor, sucumbiu ao sair da mesa de ope-
rações onde se submetera a uma intervenção cirúrgica.

"A Ciência, como muito bem, depois, adeantou querido disci-
pulo, perdeu um de seus mais ilustres cultivadores e a Humanidade
um homem, todo bondade, de grande modéstia e afavel em toda a
extensão da palavra".

Porque, acima da valia do sábio, essas qualidades morais eram
as que mais profunda impressão causavam a todo o que tinha a
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fortuna de conhece-lo e trata-lo. Ninguém melhor do que J. Baltá
Elias, de Barcelona, que o admirou e, de perto, seguiu-lhe as profi-
quas lições, poderia, com mais conhecimento, traçar-lhe a biogra-
fia. Eis porque, data venia, para aqui transcrevemos o que, na
ilustração "Ibérica", consignou no referente ao eminente sábio
francês.

Sempre recordaremos a amabilidade com que nos acolheu, ao
entrar, pela primeira vêz, na sua repartição do boulevard Latour-
Maubourg, tudo nos facilitando para trabalhar nos laboratórios do
hoje desaparecido E. C. M. R. (Estabelecimento Central Militar
Radiotelegrafico).
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General Gustavo Augusto Ftfrii

A sua vida, exemplo de portentosa laboriosidade, pode dizer-se
foi, por completo, consagrada, á radio-comunicação e suas aplica-
ções.

Nasceu Gustavo Ferrié em Saint Michel Maurienne (Saboia),
a 19 de Novembro de 1868; cursou, com brilhantismo, estudos supe-
rlores na afamada "E'cole Polytechnique" e, ao dela sair em 1889,
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escolheu o Corpo de Engenheiros, do qual nunca mais se afastou
no decurso da sua gloriosa carreira cientifica.

Adstrito ao Depósito Central da Telegrafiia Militar, a partir dali
seguiu com interesse crescente os trabalhos referentes ás ondas ele-
ctromagneticas descobertas por Hertz e os seus continuadores, estu-
dando as suas aplicações militares.

Em Fevereiro de 1898 assistiu as sensacionais experiências de
telegrafia sem fios realizadas por Marconi entre Wimereux e Dover.
O Sr. de Freycinet, então ministro da Guerra, solicitou ao então
Capitão Ferrié, si seria possível dotar o Exercito francês daquele
novo meio de telecomunicação. Daquele instante ficava definitiva-
mente iniciada a carreira técnica e cientifica do nosso biografado.

Em 1900, sôb os seus auspícios, foi creado o Serviço Militar Radio-
telegrafico. Pouco depois, substituía o primitivo cohesor de Branly
pelo detector electrolitico, importante progresso na recepção radio-
telegrafica. Entre 1901 e 1902, proporcionou-se-lhe ocasião de de-
monstrar a utilidade prática de suas esquipações, durante uma das
campanhas coloniais em Marrocos e na Martinica, estabelecendo a
comunicação radiotelegrafica com a ilha de Guadalupe, para subs-
tituir temporariamente o cabo submarino destruído pela erupção da
montanha Pelada.

Em 1903, começou a instalar modestamente a estação da torre
Eiffel que inmortalisou o ceu nome. Dous humildes barracões do
madeira, semioeultes pelos jardins do campo de Marte, continham
o germen do que, mais tarde, chegou a ser uma das mais potentes
estações mundiais.

A partir de 1909, Ferrié considera a técnica suficientemente
adeantada para proceder ao desenvolvimento de diversas aplicações
da telegrafia sem fios. Daquela epóca data o emprego das estações
a bordo dos dirigiveis c aviões militares, e a transmissão mundial
d<i hora a partir da torre Eiffel, conectada ao Observatório de Paris.
Sabida é a transcendência que ela encerra especialmente para deter-
minar a posição dos navios cm alto mar e a diferença de longitudes.

Devido a isso, ideô também ingenhoso método de comparação
de dous relógios situados em dous pontos distantes do Globo, por
meio do sinais rituricos, recebido ao mesmo tempo que o tic-tac do
relógio que se compara, semelhante a nonius acústico. Com este
método, já clássico e utilizado em todes os observatórios do Mundo,
consegue-se a precisão do centésimo de segundo. Foi também em-
pregado para determinar, com notável exatidão, a diferença das
longitudes e, particularmente, desde 1913, a de Washington-Paris.

Durante a guerra curopea, deu galharda mostra de energia e
capacidade de organisação na defesa de seu país. Nesse intuito,
soube agrupar em deredor personalidades cientificas e técnicas pres-
tigiosas como, Abraham, Gutton, Latour, Mesny, Brenot, etc. que,
com profícuos esforços, tanto contribuiram para o enorme progresso
de todos os ramos da radio-comunicação, especialmente, pela apli-
cação dos amplificadôres baseados em lâmpadas de três electrodos.
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Como um tour de force digno de menção, recordaremos que os tra-
balhos empreendidos sôb a sua pessoal direcção, para que os grupos
de emissão da torre Eiffel e os da estação auxiliar, que montou no
Trocadero (para substituir eventualmente a primeira, no caso de
inutilização por bombardeio, etc.) puderam ser alimentadas indis-
tintamente pela rede urbana, pela do metro bem como por geradores
de socorro.

A' iniciativa de Ferrié déve-se também a creação das duas
grandes radio-estações de Lyon e a chamada La Faette en Croix
d'Hins, próxima a Bordeos, a mais potente do Mundo, ambas equi-
padas com alternadores de alta freqüência, que, naquela época, eram
a ultima palavra para a geração de ondas continuas ou sustidas.

Terminada a guerra, Ferrié soube conservar a cohesão entre os
especialistas, todos colaborando nos trabalhos de investigação que
tanto prestigio deram ao E. C. M. R. ora transformado no famoso
-Laboratório Nacional de Radioêletricidade".

Foi o principal promotor da grande operação internacional para
determinar diferenças de longitudes mundiais, actualmente em curso
de execução sôb os auspícios do "Bureau des Longitudes" e que deve
efetuar-se no próximo ano afim de comprovar a famosa teoria da
translação dos continentes de Wegener (*). Devido a isso, estudou
e pôs em prática, em colaboração com Jonaust, novo método baseado
na célula fotoeléctrica, para o registro automático da passagem de
uma estrela pelo campo da equatorial, que elimina os erros do obser-
vador.

Na plenitude de suas faculdades, colaborava actualmente com
Morain e Charcot no preparo da expedição cientifica com que a
França deve colaborar nas explorações do ano polar, de tanta impor-
tancia para a Fisica do Globo.

Ultimamente e por encargo do Governo, Ferrié tinha projetado
um plano que tem o seu nome, para a reorganização da radiodifusão
em França de acordo com os convênios internacionais. Si como é de
esperar, esse plano fôr executado, o nome do General ficará perma-
nentemente unido ao da rede de radiofusão da nação francesa, como
homenagem póstuma a um de seus mais preclaros filhos.

Ainda quando não seja o nos propósito expor aqui a bibiografia
da copiosa producção cientifica do general Ferrié, citaremos entre
os seus principaes trabalhos: um tratado sobre telegrafia sem fios c
ondas elétricas, publicado em colaboração com o coronel Boulanger,
trabalho esse que alcançou a sétima edição e que, apesar dos anos
decorridos, ainda hoje constitue mui clara e luminosa exposição das
teorias de Maxwell, bem como da teoria matemática das ondas elé-

(*) U"'iiirl<> MHJÍ nos ocupamos dai sondagens, HO .Atlântico Sul,
por uma comissão de sábios alcm.i.ies, firemOI sucinta resenha da teoria de
A, Wegener, contida no seu hoje famoso opusculo "A gênese dos cont\-
nentes e dos oceanos".
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tromagneticas; um amperimetro térmico para radiotelegrafia; onda-
metro de condensador variável; ondámetro de leitura direta com duas
agulhas cruzadas; instalação para a transmissão dos sinais horários;
emprego de lâmpadas de três eletrodos como detectoras, amplifica-
doras ou geratrises; aplicações cientificas das lâmpadas associadas
com células fotoelétricas, etc, além de numerosos artigos e conferências
publicados em diversas revistas.

Entre as corporações cientificas de seu pais e do extrangeiro a que,
por seus méritos, pertencia o general Ferrié, conta-se: o "Bureau des
Longitudes" que o chamou ao seu seio em 1911 e, em 1922, o "Instituí
de France" que já no ano anterior lhe concedera o prêmio Osiris; a
Universidade de Oxford lhe concedeu, em 1910, o titulo de Doctor,
hunoris causa.

Foi presidente da Comissão internacional de Longitudes para
F. S. F.; membro da Comissão internacional da Hora; presidente da
União internacional de radiotelegrafia cientifica e, no ano passado, o
Conselho internacional de investigações, elegeu-o, por aclamação,
vice- presidente da nova entidade. Além disso, numerosas sociedades
cientificas, de seu pais e do extrangeiro, honravam-se contando-o co-
mo presidente ou membro de seu Conselho diretivo.

Como representante da França, assistira a todos os Congressos
mundiais de Geodesia, Astronomia, Radiotelegrafia, Eletricidade, etc,
onde, com a sua voz cálida e vibrante e a sua arrogante figura sempre
se impunha ao máximo respeito da douta concurrencia.

No leito de morte, o marechal Francet d'Esperey, impoz-lhc
a Grã Cruz da Legião de Honra, como último tributo do seu Governo.

Baixou ao sepulcro na plenitude de suas faculdades; a sua perda,
porém, é duplamente irreparável para a Ciência e para o seu pais.
Ante a dôr prufunda de sua viuva, companheira assidua e dedicada
de seus trabalhos, inclinamo-nos respeitosos.

SIR ALFREDO F. YARROW

Os que navegam poucos são os que desconhecem o celebre cons-
trutor naval Yarrow, há pouco falecido em Londres que também foi
berço do seu nascimento, isso, a 13 de janeiro do já longinquo ana
de 1843.

Faleceu, portanto, com noventa anos. Mesmo no numero de
anos competiu com o seu celebre rival na industria naval, Sir Juan
Isaac Thornycroft pois, tamebm este faleceu em idade mui avan-
cada, pois nasceu, acidentalmente em Roma, em fevereiro de 1843.

Desapareceram, portanto, dous construtores navais de fama
mundial, expecialmente quanto á construção de navios extra-ra-
Pidos.
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Yarrow, como acontece geralmente aos homens de grande ini-
ciativa, fêz-se por si próprio, sobrepujando dificuldades tais que
desanimariam a grande maioria dos homens tibios, apologistas da
lei do menor esforço.

Yarrow era escocês, o seu pai, Alfredo F. Yarrow, foi infeliz em
negócios e o jovem Yarrow, enviado á Escola, logo de principio, de-
monstrou aptidões excepcionais principalmente cm matemática e
fisica. Aos treze anos, graças aos progressos feitos nos estudos, in-
gressou na "University College School", de Londres, onde teve como
colega o, depois, celebre politico, Sir José Chambsrlain. Ano e meio
depois, deixou aquela Escola e entrou, como aprendiz nas oficinas

¦I w*
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Sir Alfredo /•'. Yarrow

e estaleiros de Revenill, cm Londres, onde, depois, foram construi-
dos numerosos navios da Armada britânica. Serviu ali, com grande
proveito, durante cinco anos, sem se descuidar de, nas horas de la-
zer, dedicar-se a leituras proveitosas de obras cientificas, assistindo
a conferências, muitas delas do eminente sábio Miguel Faraday.
Nesse periodo da existência de Yarrow, este, distingui-se, prometen-
do o que viria a ser quanto a inventos de alta importância.
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Os seus recursos pecuniários, de escassos que eram, tornaram-se
ainda mais precários com o novo revés sofrido por seu progenitor
em uma exploração de mina de cobre. Foi nessa fase de sua vida
que o, então jovem Yarrow, resolveu estabelecer-se de par si.

Ante os seus olhos pespicazes não se lhe ocultaram, mesmo por
momentos, as dificuldades da empresa, sendo a principal a falta
de dinheiro. A Providencia, como sempre favorável aos audazes,
não o abandonou. Vencendo mil dificuldades, montou pequeno es-
taleiro, auxiliando-o com 200 libras esterlinas, uma sua tia que tinha
muita confiança no gênio empreendedor do seu inteligente sobrinho.

Pouco depois veio, também, em seu auxilio o professor Guilherme
Ellis, cujas lições sobre economia.havia muito.as escutava o jovem
Yarrow. Ellis, ciente, pelo que notara quanto ao afinco ao estudo
e predispusições ao trabalho do seu jovem disciplo, não hesitou em
lhe confiar mil libras esterlinas, aumentando, depois, para duas mil,
soma essa que veio muito aproposito para remover as primeiras difi-
culdades com que lutava o jovem incipiente industrial.

Associou-se ao seu jovem e também empreendedor condiscipulo
Hilditch. Conincidiu com essa organização industrial, um novo in-
vento de Yarrow — um arado de vapor, pelo qual uma firma lon-
dinense de maquinas agriculas, lhe montou um escritório no centro
da Cidade, facultando-lhe um abono mensal de cem libras.

Mercê aos ingressos que, a custa de incessante trabalho, con-
seguia.e a que lhes proporcionavam algumas patentes de invenção,
foram crescendo os seus recursos a par de suas aspirações e esperan-
ças e, pouco tempo depois, Yarrow se assossiou com Hedley, fundando
ambos, em 1866, na ilha dos Cães (Isle of Dogs), modesto estaleiro
de construção e reparações.

Iríamos longe se seguíssemos, par e passo, o longo desdobrar da
atividade e progresso industrial de Yarrow, basta dizer que alcançou
quantioso cabedal que, mercê de longos anos de ininterrupto traba-
lho, foi ainda aumentando. Essa grande fortuna não a guardou
avaramente; ao contrario, soube compartilha-lha com os seus com-
patriotas,ora por meio de esmolas bem entendidas, ora destinando
importantes somas á investigações e trabalhos científicos.

Em 1908, fêz um donativo de 20.000 libras para o tanque experi-
mental de Teddington; a Arquitetura naval britânica contraiu para
com Yarrow uma divida de gratidão. Em 1923, entregou a Royal
Society, que o elegera sócio, a forte soma de 100.000 libras para fun-
dar cátedras de experimentação ou investigação industrial. Durante
a luta mundial, ofereceu importantes quantias visando estimular a
inventiva na apremiante tarefa de destruir os temíveis submarinos
germânicos e, em outros ramos, em todas as épocas, nunca regateou
o seu concurso par fomentar iniciativas ou coadjuvar projectos que
julgasse vantajosos.
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Em 1913 recolhera-se a Hindhead, afim de fruir descanço
bem merecido; sobreveio, porém, o fatal ano de 1914, quando se
desencadeou a loucura bélica. Inglês de coração, antes de tudo,
volveu á vida activa, dando novas demonstrações de talento inven-
tivo. Preconizou o uso do azeite para prevenir a congelação dos
membros; ideou um jaleco insubmergivel, dedicando-se, de corpo e
alma, á Aviação.
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CRUZAR — (t. naveg. — o oceano, os mares — acto
de navio que percorre e navega em certos mares, seja
como exercício de instrucção para o respectivo pessoal, seja
em busca de navios inimigos, ou para policiar e vigiar certas
paragens, costas e portos. Croiser; être en croisière.

rt. app.) — as vergas de papafigos — ope-
ração que se realiza em navio que apparelha, e que
consta em levar aos competentes lugares estas vergas depois
de serem ellas completamente vestidas considerando que
se acham despidas e descansando sobre as respectivas for-
quetas que se acham nas bordas do navio. Içadas ellas
horizontalmente pelas tripas e amantilhos até que che-
gtiem ás bocas ou pés de gallinha são por estas suspensas
e ficam assim cruzadas. Croiser les basses vergus. To
cross the lower jards. Die unter raen Kreusen. Cruciar
pennone maggiori.

vergas de gáveas — antes de cruzar as vergas
de gávea é preciso deital-as no convez no sentido longi-
tudjna.li ou de popa á proa junto ao mastro respectivo, e
depois de vestidas, isto é munidas dos competentes es-
trppot Com supalilho.s, dos eslribos, tios vergueiros das
talhas de balanço, dos cadernaes ou moitões, de dente,
dos cadernaes com alças, dos sapatilhos vergueiro do panno;
dos cadernaes por onde gurneni os teques de risar, trata-
se de içal-as e cruzal-as convenientemente alando-se pelos
amantes e aguentando-as pelos amantilhos, até ficarem na
horizontal. Croiser les vergues de hunier. To cross the
topsail yards. Die Marsras kreuzen. Crociare pnnone di
gabbia.

(t. app.) — as vergas de joanetes — pri-
meiramente se as veste a começar pela cruz; com troça e
ilças com cadernaes para as escotas dos sobres e estingues

dos joanetes; nos terços: com rosca com sapatilhos para
amichelar o andreballo; nos laizes: do vergueiro do
panno. Vestidas são collocadas nos o vens de vante das
respectivas enxarcias reaes. Tiradas das roscas das en-
xarcias, içam-se pelos respectivos andreballos; quando os
laizes superiores chegam aos váos os gageiros encapellam
os braços e amantilhos, e os homens que estão nas vergas
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de gáveas fazem o mesmo nos laizes inferiores quando este>
chegam ao seu alcance; desfazem-se os michellos, e con-
tinua-se a içal-as rondando os amantilhos dos laizes su-
periores e arriando-se os dos laizes inferiores até poder-se
passar as troças em redor dos mastaréos. e alando-se pelos
amantilhos cruza-se as vergas quando para isso se dá a
voz competente: Cruza Croiser les vergues! Croiser les ver-
gues de perroquet. To cross the topgallant yards. Die
Bramras kreuzen. Crociare pennone di velaccio.

(t. infant.) — baionetas — manejo ou ma-
nobra com o fuzil executado por uma força seja como exer-
cicio para carregar sobre o inimigo. A operação exe-
cuta-se em dous tempos: no primeiro tempo as duas fi-
leiras fazem um oitavo á direita, no segundo tempo a pri-
meira fileira recua o pé direito á retaguarda e leva a
arma para a frente com a mão direita, indo sustental-a
pelo delgado comprimindo-a fortemente contra o quadril,
emquanto que a mão esquerda que a recebe com forte pan-
cada sobre a bandoleira, a sustenta em posição inclinada
com a baioneta para cima, a ponta na linha dos olhos, a
bandoleira para baixo, o cotovello esquerdo encostado ao
tronco e o peso do corpo sobre a perna esquerda ligeira-
mente curvada. Croiser Ia bayonete. To cross bayonets.
Das Bayonet fãllen. Crociare Ia baionetta.

 (t. art.) — fogos — diz-se assim quando
duas fortalezas ou duas baterias, ou um ou mais navio-
alvejando um mesmo alvo, ou um navio inimigo, atiram
de modo que a trajectoria de seus projectis se cortem nó
ponto ipic se deseja ferir. Croiser les feux. To fire
croswise. Kreuzweise beschiessen. Battere in croce.

CRUZEIRO — (t. naveg.) — viagem realizada por
um navio de guerra entre pontos ou latitudes determinadas
de ante-mão; navegação em determinada zona para fins
fiscaes ou de guerra. Croisière. (ruise. Die Kreuzung.
Crociera.

 (t. astron.) — ou cruz do Sul — cons-
tcllação austral composta de quatro cstrellas em cru/.
Croix austral. Southern cross. Die Sudliche Kreuz.
Croce australe.
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CRUZETA — (t. machin.) — peça de ferro ou aço
forjado que estabelece articulação entre a haste de um em-
bolo de cylindro de machina ou de bomba e o pé do connector
ou tirante que os arrasta, concorrendo assim para a trans-
formação do movimento rectilineo alternativo em movi-
mento circular continuo. Ella é fornida em seus ex-
treinos de patins ou guias que desusam sobre as reguas
planas das columnas da machina. Té ou travesse. Cross
head, Der Kreuzhopf. Traversa.

(t. machin.) — da haste do cylindro — Tra-
vesse ou té de tige de piston. Piston rod cross head.
Der Kolbenstangenkopf. Traversa dell'asta dello stan-
tllffo.

(t. machin.) — da haste de uma bomba
traverse d'une pompe. Pump cross head. Der Kreuzkopf
einer Pumpe. Traversa di una pompa.

 (t. machin.) — da bomba de ar — té de
pompe d'air. Airpump cross head. Die Laftpumpenkol-
benstange. Traversa delia pompa d'aria.

CUBA — (t. elect.) — de mercúrio — vaso de ferro,
madeira ou outro material que não seja atacado pelo mer-
curió, que é cheia d'este metal e serve de electrodo, pro-
duzindo um contacto muito bom quando n'elle se introduz
o extremo de outro conductor. Cuve. Tub. Hufe. Cuba.

Também nos apparelhos de luz relâmpago dos pharóes,
cuja armadura de grande carro tem na coroa movei o appa-
relho óptico ligado á uni fluetuador de mercúrio mergu-
lhando em uma cuba disposta no embasamento. Cuve;
cuve à mercure.

 (t. elect.)—electrolitica — vasilha que contem
o electrolitico liquido que ha de ser decomposto pela ele-
ctricidade, e os electrodos dispostos para dar passagem á
corrente. O voltmetro é um exemplo da cuba electrolitica.
Cuve electrolitique.

CULATRA — (t. art.) — de uma bocea de fogo —
é sua parte posterior e de maior diâmetro; n'ella se adapta
o mecanismo de fechamento e de obturação, e onde se aloja
;i carga de projecção isso pára os canhões de rectro carga.
Nos canhões de ante-carga (obsoletos) a culatra e inteiriça
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com o resto do canhão formando assim um só corpo.
Culasse d'une bouche à feu. Breech of a gun. Das
Bcdenstück eines Geschütz rohres. Culatta di un cannone.

(t. art.) — movei — é ó bloco que nos ca-
nhões de retro carga serve para fechar a culatra própria-
mente dita, seja engrazando sua parte filetada nas roscas
cortadas nas paredes internas da culatra, como na arti-
lharia Arrnstrong, du empregando a cunha como nos ca-
nhões Krupp. E' em resumo o apparelho de fechamento,
e que comprehende o de obturação, o de disparo e o de
extracção. (Ver Apparelho de fechamento). Culasse
mobile. Breech block. Der Verschlusseylinder. Culatta
mobile.

 (1. art.) — botão da culatra — nos obsoletos
canhões de ante-carga ou de carregar pela bocca, a culatra
terminava por uma pequena esphera ou botão munido de
um furo queo atravessava de lado a lado e no qual
passava o vergueiro que agüentava a peça na occasião do
recuo e que por isso tinha as extremidades engatadas con-
venientemente nas amuradas. Bouton de culasse. Cascable
button. Der Kapf der Traube. Botton di culatta.

(t. torped.) — do tubo de lançamento de
torpedos — é a porta interna do tubo ou seu fundo movei.
Porte de culasse. Hinged door. Die Verschlussthüre.
Culatta; fondo mobile.

(t. elect.) — do electro-iman — é a peça
de ferro macio que liga um ao outro os dous núcleos de
um electro-iman em fôrma de ferradura, e envolvidos cada
um pela sua bobina.

(t. elect.) — de uma lâmpada incandea-
cente — é a parte metallica que ao redor da parte mais
delgada da lâmpada serve para sustentar os contados e
segural-a no seu supporte, que segunda seu feitio faz
variar também a fôrma da culatra. Culot métalique. Me-
tallic bottom. Der metalisch Boden satz. Bottone me-
tallico.
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CULMINAÇÃO — (t. astron.) — ou ponte culmi
nante — éo ponto o mais elevado acima do horizonte
attingido por uma estrella durante o movimento diurno, c
portanto sua passagem pelo meridiano do lugar. Culmi
nation; passage par le méridien. Culmination. Die Cul-
mination. Culminazione.

(t. a.st.) — superior — as estrellas visinha-.
tio polo, ou circumpolares. não nascem nem se põem, são
sempres visiveis. Tem duas culminações: a superior
que tem lugar no lado sul. do meridiano e que é a de que
se trata. Culmination supérieure. Upper culmination.
Die obere Culmination. Culminazione superior.

 (t. ast.) — inferior — é a que se acha em op-
posição a superior e do lado do Norte, é o ponto o mais
baixo. Culmination inférieure. Lower culmination. Die
untere. Culmination. Culminazione inferiore.

CUMULUS — (t. meteorg.) — é o nome que se dá
as nuvens arredondada e algumas vezes muito grossas;
simulando montanhas que se conservam na atmospliem
em altura variando de 1.400 metros á 7.000 metros.
Alguns alcançam 10.000 metros. Cumulus. Montainous
clouds. Die cumuli. Cuinuli. (Veja Nuvens).

 (t. meteorg.)—cumulo-stratus — nuvem for
mada por cirro stratus misturando-se com cumulus seja
entre os flocos empilhados, ou espalhando-se por baixo da
base como uma camada horizontal de vapor. Estas nuvens
indicam vento. Cumulo-stratus. Storrri breeders; wind
clouds. Die Cumuli strati. Cumuli strati. (Veja Nuvens).

CUNHA — (t. mecan.) — de desapertar — peça pris
matica triangular de aço temperado, ferro ou madeira dura
que se introduz entre duas peças reunidas para operar a
respectiva separação. Coin. Wedge. Der Keil. Cuneo.

 (t. app.) —dos mastareos de gávea ou de
joanete — peça de ferro que é collocada na abertura da
parte quadrada do pé do mastaréo, denominada casa da
cunha, para segurar o mastaréo sobre os vãos reaes onde
apoia seu pé. Clef d'un mât de hune ou de perroquet or
top gallant mast. Fid of a top mast. Das Stanges-
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chlossholtz. Hramstenge. Chiave di un albe.ro di gabbia.
ou di un alberetto di ve laccio.

 (t. app.) — de um mastro — são as que se
collocam nas enóras entre os mastros e o convez para
calçar aquelles a ficarem bem justos. Estas cunhas são
dé madeira e de fôrma triangular. Clef de mât. Fid. Das
Schlosholz. Chiave di un albero.

 (t. art.; — defechamento de culatra — é a
parte movei da culatra de um canhão Krupp e que serve
para fechal-a. Tem a fôrma cylindrc-prismatica c deslisa
em uma mortagem horizontal, sendo fixada por um pa-
rafuso. (Veja Apparelhos de fechamento). O canhão
VYitworth que não mais se fabrica mas que por muito tempe
foi regulamentar na Marinha brazileira, tinha também uni
apparelho de fechamento de cunha, bem como os pequenes
canhões Hotckiss. Coin de fermeture. Breech block. Det
Verschlusskeil. Cuneo di chiusura di un cannone.

CUNHÊTE — (t. infant.) de munição — pe-
c|tiena caixa de madeira de forma rectangular, forrada in-
teruamente de zinco e que serve para n'ella empacotar-si
de de 1.000 a 3.000 cartuchos embalados para carabina.
Caísse à munitions. Aminunition box. Der Munitions
kasten. Cofano da munizion per li armi da Euocco por-
tatil.

CUNHOS — (t. const. nav.) — peças de madeira,
ferro ou latão que são fixadas nas amuradas, nos mastros
na retranca, turcos ou mesmo no convez, conforme os fins
a cpie se destinam, e servem para n'elles darem volta cabos
de manobra ou correntes de laborar. Taquets. Cleats.
Die Klampen. Castagnuole.

 (t. a]))i.) — das vergas — assim se chamam
aá partes quadradas dos extremos de cada verga compre
(tendidas, em cada lado, entre o terço e o lais. Taquets de
botil de vergue. Tanl arm cleats. Die Nockklampen
Castagnuole.

CUPEZ — (t. app.) —- é o ultimo oven de ré de uma
enxarcia real não comprehendido na enfrechadttra. Fôrma
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uma encapelladura lançada de vante para ré, indo umt
pernada para cada lado. Hauban bâtard. Swifter. Die
einzelne Wante. Sartia singela.

CURRAL — (t. marit.) — de peixes — cercado de
páos á prumo completamente fechado, salvo uma entrada
a labyrintho, para prender o pescado; muito usado nu
Brazil. Pêcheries; barrage de pêche; enclos de pêcherie,
Fish-garth ; kettle-net; pen; weir. Das Fischwehr. Chiusa.
gradella delia pescagione.

CURSO — (t. machn.) — do embolo — é a distancia
percorrida pelo embolo dentro do cylindro, entre suas po-
siçÕes extremas, isto é, da tampa para o fundo ou vice-versa
Course ou coup de pinston. Stroke. travei of the pístoál
Der Kolbenhub. Cursa.

 (t. machin.) — ou pancada ascencional da
subida do embolo ou caminho no sentido do fundo para a
tampa elo cylindro. Course ou coup ascencionel du piston
Up-stroke. Der Kolbenaufgang. Corsa diretta.

(t. machin.) — ou pancada descendente
descida do embolo ou caminho no sentido da tampa para
fundo do cylindro. Course ou coup descendant du piston.
Back stroke. Der Ruckwartsgang des Kolbens. Corsa

(t. machn.)—ou pancada total do embolo
é o caminho completo do embolo eomprehendendo as
pancadas ascendente e descendente. Course double. Com-
plete stroke. Der doppel hub. Corsa doppia.

(t. machin.) — comprimento do curso ou
da pancada — é a extensão representada em algarismos,
do caminho percorrido pelo embolo. Longueur du coup
ou de Ia course du piston. Length of the stroke. Die
Lãnge des Hubs. Lunghez delia corsa.

(t. machin.) — no fim do curso — é quando
o embolo chega á sua extrema posição junto ao fundo do
cylindro. e por tanto o vapor que se achava por baixo d'elle
é todo evacuado ou n'outro cvlindro ou no condensador.
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A bout de cours. A At the and of the stroke. Am
Kubende. Alia fina di corsa.

(t. instruc.) — acadêmico ou escolar — é
conjuncto das disciplinas ou matérias de que se compõem
a instrucção a dar aos alumnos de uma academia, faculdade
ou universidade. Assim se diz o curso da Escola Naval
é de 4 annos, isto é o ensino das diííerentes disciplinas alli
ensinadas é repartido em 4 annos. Cours. Course. Kurs
Corso.

 (t. hydrog.) — de um rio — extensão ou
comprimento de um rio ou movimento de suas águas
Cours d'un fleuve ou d'une revière. Course of a river.
Der Lauf eines flusses. Corso di un fiume.

 (t. astron.) — de um astre movimento
real ou apparerente de um astro. Mouvement d'un corps
celeste. Motion of a celestial bodv. Die Bewegung eines
Himelskorpers. Moto di un corpo celeste.

CURSOR — (t. art.) — de uma alça de mira — peçaintegrante da alça de mira de quasi todos os canhões
modernos. Elle trabalha no entalhe adequado, no qual
desliga, da regua doa desvios que é constituída pela parti"
Superior da haste. O cursor no alto da face posterior tem
uni estylete para marcação dos gráo> e fracções de gráo¦¦
dos desvios lateraes. Curseur d'une hausse. Slideng bar.
Der eines visires. Cursore di un alzo. (Veja Alça
de .Mira).

CURVA - - (t. niathem.) — linha cuja direcção muda
pregressivamentè sem formar um só angulo. Courbe.
Curve. Die Curve. Curva.

(t. const, nav.j das áreas de Secção
mestra — é a curva usada para determinar a arca da parteimmersa da secção mestra de um navio n'um determinado
calado. Courbe de Ia surface immergée du maitre couple
Curve oi the arca of immersed midsqip-sectipn. Curven
das Areai des Hauptspantes. Curva di arca deli parte im
mersa dellc sezzione maestra.
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GUERRA CHIMICA

ADDITAMENTO

X

Carregamento de granadas com aggressivos chimicos — Offi-
cinds para o carregamento de granadas —> Cuidados neces-
sarios durante a operação do carregamento — Marcas ado-
ptadas para classificação das granadas.

As operações de carregamento de granadas com aggres-
sivos chimicos demandam sempre determinadas providencias.
que variam com a natureza do aggressivo empregado.

Dentre as providencias, aquella que se deve considerar a
principal, apparece a que se refere ao acondicionamento dos
aggressivos chimicos na câmara de carga da granada. Este acon-
dicionamento deve ser feito de modo tal que não só se mantenha
garantida a estabilidade do aggressivo como também a estan-
queidade da câmara de carga.

A estabilidade estará sempre garantida, desde que se evite
a possibilidade de se verificarem reacções chimicas, no interior
da câmara.

Sabe-se que existem aggressivos chimicos que são incom-

pativeis de estarem em contacto directo com o ferro, pois, estes
contactos dão lugar á reacções chimicas que podem ter como
conseqüência a producção de explosões ou a decomposição do
agressivo chimico, perdendo, portanto, a carga o seu valor
tactico.

Para evitar este inconveniente, empregou-se durante a
Grande Guerra;, o revestimento das paredes internas da câmara
de carga com lençol de chumbo; camadas dum verniz espe-
ciai; estanhamento da câmara; ou vidrando as suas paredes 111-
teriores ou ainda resguardando os aggressivos chimicos dentro
de cylindros de aço ou de vidro.
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O processo de vidragem foi pela primeira vez empregado,
em França, pelo Sr. Cartier.

Durante a Grande Guerra, ao se apresentar a necessidade
de se empregar na mesma carga de granada 2 ou 3 aggressivos,
quando estes eram incompatíveis, de serem applicados mistu-
rados, se estabeleceu separa-los. collocando-se, cada um delles,
dentro de um cylindro de metal esmaltado. Em alguns casos,
houve a necessidade do esmaltamento do cylindro ser tanto in-
terna como externamente.

Este cylindro ficava por sua vez mergulhado dentro do
outro aggressivo chimico. alojados na câmara de carga.

Os cylindros eram muitas vezes cheios dos aggressivos em
estado liquido.

() carregamento de granadas pede, tamb;m, perfeita es-
tanqueidade da câmara de carga, onde devem ser alojados os
gazes de combate.

A estanqueidade das câmaras de cargas se obtinha, durante
o "Conflicto Europeu", isolando-se a parte onde estava alo-
jado o aggressivo chimico daquella,, onde se encontrava a carga
de explosivo.

lista separação se procedia collocando entre ellas uma ca-
tríada de betume.

Convém observar que o carregamento com aggressivos em
estai Io liquido não pôde ser feito de modo a se encher comple
tamente a parte do reservatório destinado para carga com o li-
quietó. Verificou-se, em 1914, a necessidade de se deixar sempre
um certo espaço vasio dentro do reservatório. Este espaço deve
ser de 5 % a 12 % da capacidade total, elle é necessário para que
se possa deste modo cobrir qualquer dilatação do liquido, moti-
vada pelas variações da temperatura.

Está, presentemente, constatado que as cargas de granadas
com aggressivos chimicos, em estado liquido, não sacrificam as
suas propriedades balísticas. A quantidade de aggressivo, como
carga das granadas, durante a Guerra Mudial variava com o
calibre dos canhões, como, também, a qualidade dependia do
effeito tactico que se queria obter.

Nas granadas allemãs, as cargas de aggressivos chimicos
variam do seguinte modo: granadas de 7.7, tinham 135 grs.;
)!ni/.es de 10,5 cm. as cargas podiam oecupar o volume de

300 cm3; as cargas para estes obuzes eram, de preferencia, a
dipbenylarsina, conservada cm frascos de vidraJ os obuzes de
15 cm., eram carregados com 350 cm/' de chlorobenzeno e ipe-
rife nas perceiitagens de 30 % e 70 %.



— 225 —

As granadas para canhões do mesmo calibre tinham as mes-
mas cargas de aggressivos que as dos obuzes.

A operação de carregamento das granadas com aggressivos
chimicos pede officinas apropriadas.

Os perigos a que estão expostos os technicos e operários
nestas officinas são grandes, havendo mesmo necessidade de
installações apropriadas.

Estas installações dependem da natureza dos aggressivos
chimicos com que vão ser feitas as cargas.

Assim, para os aggressivos voláteis, a temperatura commum
merece attenção especial, dada a imminencia do perigo a que
ficam expostos os operários e technicos que estiverem em ser-
viço d.:> carregamento das granadas.

A maioria dos aggressivos chimicos obriga construcção de
installações especiaes para as operações de carregamento e estão
nestas condições:.— phosgenio, ácido cyanhydrico; chloro-
picrina e iperite, cujas installações para carregamento de gra-
nadas são completamente differentes, não só quanto aos dispo-
sitivos geraes, como até quanto á temperatura a que se é obri-
gado a conservar dentro da officina, por occasião de se pro-
cessar os carregamentos.

Nas officinas, onde se deve proceder aos carregamentos com
phosgenio, ou misturas em que entre este gaz. precisa-se manter
a temperatura de 10" C. porém, no momento do carregamento,
a temperatura deve ser baixada para 0" C.

()s operários e demais pessoas que por ventura se encon-
irem nas officinas, rio momento em que se fôr proceder a ope-
ração de carregamento, devem estar protegidos por mascaras
de circuito aberto, tendo os elementos neutralizantes precisos
liara destruir a acção do phosgenio e de outros aggressivos que
por ventura estejam com elle misturado.

Será sempre preferível quando se trabalhar com o phos-
gênio, empregar mascaras de circuito fechado, pois, são as que
offerecem maiores garantias.

Além disto, não será para abandonar as medidas preven-
tivas de se manter a ventilação, dentro da officina, onde os ope-
rarios estiverem trabalhando.

A officina deve ter pulverizadores funccionando com solu-
ções neutralizantes, de modo que tenha garantida a renovação
do ar.

Nas officinas installadas para o carregamento de granadas
com gazes vesicantes os cuidados com os operários ainda serão
maiores, pois, haverá necessidade de protecção completa para
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todo o corpo. Os operários usarão roupas impermeáveis apro-
priadas- Demais a acção persistente dos gazes que escaparem,
por occasião dos carregamentos, espalhando-se pelas officinas,
poderão dar como resultado fortes concentrações.

Os operários ao terminarem os trabalhos nas officinas
devem tomar providencias no sentido de evitar intoxicações
produzidas pelos aggressivos chimicos. que estiverem alojados
nas roupas e mascaras.

Para isto, elles devem ser previamente mergulhados em
soluções neutralizantes ou borrifadas as suas roupas e mascaras
com pulverizadores contendo elementos neutralizantes da ipe-
rite ou de outro qualquer gaz vesicante ou de acção persistente,
que fôr empregado.

A mudança das roupas deve ser feita após as medidas
acima estabelecidas.

Durante o tempo em que os operários estiverem executando
trabalhos dentro das officinas, como medida preventiva, além do
serviço de ventilação devem ser feitas pulverizações com an-
tidotos dos aggressivos chimicos, com que estão trabalhando.

Nas officinas para o carregamento de granadas com phos-
gênio ou em geral para gazes de acção tóxica e de um certo
gráo de volatilização, á temperatura normal, deve-se manter
sempre o ambiente ventilado, afim de evitar que a concentração
possa attingir a certo gráo, capaz de comprometter aos que nelle
penetrem.

Deve-se, portanto, manter intensa ventilação e se proceder
constantemente a pulverização da officina.

As mãos dos operários quando em serviço devem ser pro-
tegidas por fortes luvas de borracha e os pés ]*>r sapatos apro-
priados.

Durante a Guerra de 1914, os trabalhos nas officinas de
carregamento de granadas deram-se, a principio, innumeros acci-
dentes, muitos de natureza grave, porém, depois de uma série de
medidas de protecção individual e collectiva, esses accidentes
foram diminuindo de modo apreciável.

O Dr. Dopter citou numa conferência que fez em Frane-
fort sobre os effeitos physiologicos dos gazes de combate, o
facto de um operário que trabalhava com iperite que, apezar de
ter as mãos protegidas por luvas de borraclia, foi victima de
terríveis queimaduras em uma das mãos. factos idênticos se ve-
rificaram nas officinas de carregamento em Edgeword. nos
Estados Unidos.
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As queimaduras, diz o Dr. Dopter, foram tão profundas
que destruíram completamente todos os tecidos da mão.

Um dos graneles perigos da iperite é a sua acção ser insi-
diosa, quando o gazeificado chega a reconhecer, já está atacada
a região.

As granadas logo após receberem as cargas ele aggressivos
.-himicos devem ser marcadas para que se possa distinguir, muito
embora já se conheça até certo ponto a natureza do gaz de
combate de que estão carregadas, pelos calibres.

Os gazes de combate de acção fugaz devem ser de prefe-
rencia empregad-s em granadas para canhões de pequeno o me-
dio calibres.

Os norte-americanos, durante a Grande Guerra, marcavam
as granadas carregadas com gazes de combate ele accôrdo com
as suas propriedades tacticas ou de accôrdo com a sua acção phy-
siologie:a.

As marcas adoptadas para as granadas carregaelas com
gazes ele combate:

a) três fachas vermelhas para os gazes de acção per-
sistente;

b) duas fachas brancas, gazes fugazes, porém de acção
tóxica pronunciada;

c) duas fachas amarellas os de acção fumigenia;
d) duas fachas purpureas para os aggressivos ince.i-

diários.
O numero de fachas dessas cores servia, também, para in-

dicar a maior ou menor quantidade de carga de aggressivo chi-
mico.

Quando a grande tinha uma facha branca, esta, indicava
de que a carga era diphenychlorarsina; duas fachas.phosgenio
v uma facha branca e outra amarella chloropicrina.

Quando eram marcadas por três fachas na seguinte ordem:
branca, vermelha e branca, que a carga das granadas era a mis-
tura:

75 % de chloropicrina e 25 % ele phe>sgenio.
Três fachas das cores: branca, vermelha e amarella: 80 %

de chloropicrina e 20 % de chloreto de estanho; si, apenas, tinha
uma facha vermelha, estavam carregadas com bromacetona.

Carregadas com bromobenzil cyanido; duas fachas ver-
melhas; três fachas vermelhas, iperite; uma facha amarella,
phosphoro branco e, finalmente, com duas fachas amarellas com
tetrachloreto de titânio.
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Os allemães, durante a Guerra Européa, marcavam as
granadas, carregadas com gazes de combate com lettras ou
cruzes pintadas com diversas cores; fugiram, assim, ao
processo commum de fachear os projectis.

As cruzes empregadas eram pintadas com as cores: verde,
amarella e azul; a cruz verde, indicava a presença de um gaz
suffocante ou tóxico; a amarella, a iperite e a azul gaz esternu-
tatorio ou irritante e cruzes verde e azul, eram carregadas com
50 % de um gaz tóxico e 50 % de outro de acção pronunciada-
miente esternutatoria.

Certas e determinadas granadas eram marcadas com lettras:
o N., para os shrapneis carregados com uma substancia esternu-
tatoria; F, com uma mistura de brometo de xilile e phosgenio;
T, assignalava a presença de uma mistura dos brometos de xilile
e benzil; B, que as cargas eram de uma mistura de bromacetona
e chloro-sulfinato de methyla; o K, o chloroformiato de me-
thyla monochlorado; KK, cargas de bromacetona e finalmente
N. 1, para as cargas da mistura de 70 % de cyanogenio e 30 %
de benzil.

Algumas granadas carregadas com phosgenio, receberam a
marca K. P.

Os italianos adoptaram marcar as granadas com lettras,
assim: N. A. granadas carregadas com gazes lacrimogenios;
R. O., ([uando a carga era chloropicrina, bem como tcxlas as
granadas carregadas com gazes de ef feitos asphyxiantes. As
marcas com lettras, variavam também com os calibres.

As marcas PDO e PV para granadas de 75; 105; 149;
152; 210 e 305, de acção asphyxiante; N. A., R. P., para as
granadas de 75, 105 e 149, carregadas com gazes lacrimogenio
e asphyxiante; F. Z para granadas de 149, de acção irritante,
lacrimogenia e vesicante; O. S., para as granadas de 75, 105 e
149 de acção fumigenia e, finalmente, L. H. T. para as granadas
de 149 e 210 de acção incendiaria.

Usaram também marcar as granadas carregadas com gazes
asphyxiantes com uma facha branca e uma lettra indicando a
qualidade do aggressivo contido.

As granadas lacrimogenias, facha e lettra indicativa de côr
amarella e a granada mina de 149, era toda pintada de amarello.

As granadas carregadas com aggressivos lacriniogenios,
asphyxiante, duas fachas brancas e lettra indicativa ou de vemiz
bTanco e lettra indicativa em verniz amarello.

A granada de 149, toda envernizada de amarello com duas
fachas, sendo uma de côr branca e outra cinzenta; a lettra
branca para a primeira e cinzenta para a segunda.
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As granadas carregadas com gazes de acção irritante,
cáustica ou vesicante, a facha e a lettra indicativa eram de côr
verde; as carregadas com substancias fumigenias, a facha e
lettra indicativa eram de côr preta, porém, as granadas de
149 H., eram todas pintadas de preto com fachada e lettras
de côr kaki.

Os projejctis incendiarios. tinham facha e lettra indicativa
de côr azul.

As cargas de aggressivos, chimicos variavam, em peso com
b calibre dos canhões e com os gráos de toxidez ou de acção
vesicante.

Assim, para as granadas de 75, as cargas eram de 350 grs.,
para as asphyxiantes; variavam de 340 a 430 grs., para as la-
crimogenias e de 470 a 560 grs., para as fumigenias.

Para as granadas de 105, os pesos de aggressivo variavam
de 900 grsi. a 1.200 kg., para as asphyxiantes; de 1.500 kg.,
para as lacrimogenias e de 1.600 a 2.000 kg. para as fumi-
genias.

Para as granadas de 152, eram: 4.600 kg. a 6.200 kg.,
para as asphyxiantes; de 6.250 kg., para as lacrimogenias e as-
phyxiantes.

Para as granadas de 149, eram: de 1.800 a 6.200 kg., para
as asphyxiantes; de 2.500 kg., a 7.200 kg., para as lacrimoge-
nias asphyxiantes e de 3.150 a 10.500 kg., para as fumigenias.

Os pesos de aggressivos augmentaram para as granadas de
210: de 8 até 10.500 kg., para as asphyxiantes; de1 12.400 para
as lacrimogenias asphyxiantes.

As granadas de 305/17 eram carregadas com 28 kg. a
38 kg. de asphyxiantes e de 44.500 para as lacrimogenias -
asphyxiantes.

As granadas marcadas com a cruz verde tinham para
carga uma mistura de diphosgenio e chloropicrina, quasi em par-
tes eguaes. o peso de aggressivo variava desde 1.000 kg. para
;>s canhões de 7,7 até 16.000 kg. para os de 210.

Quando as granadas cruz verde, tinham o indicativo 1.
eram carregadas com acetona bromada e chloreto de diphenyl-
carbilamina; quando tinha cruz verde e o indicativo 2, a carga
era phosgenio e diphenylchlorarsina e cruz verde com indica-
tivo 3, só para calibre 105, as cargas eram bichloreto de ethylar-
sina, bibrorreto de ethylarsina, oxydo de methyla bichlorado.

As granadas de 210 tinham a mesma carga somente dif te-
rente nos pesos de mistura do aggressivo, estes variavam de
1,750 a 2,050 para as primeiras e de 15.050 para as segundas.
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A marca da granada 210 era uma cruz amarella, com o in-
dicativo 1.

As granadas marcadas com cruzes amarellas tinham carga
de sulfureto de 'ethyla bichlorado (iperite) e 20 % de tetra-
chloreto de carbono, chlorobenzeno, nitrobenzeno, oxydo de me-
thyla, bichlorado; os pesos dos aggressivos variavam desde
700 grs. para calibre de 77 até 11,500 kg., para o calibre de
240.

As granadas com cruz azul, eram carregadas com chloreto
ou cyaneto de diphenylarsina, algumas tinham também certa
quantidade de ethylcarbozol.

As granadas, que tinham como carga este mesmo aggres-
sivo, eram as de 77, 105, 149 e 210; os pesos dos aggressivos
variavam desde 0,125 kg., para as de menor calibre, até 3.850
para as de maior.

As granadas de 150. com duas cruzes verdes, eram carre-
gadas com disphogenio (ou phosgenio), misturado com chloro-
picrina.

As granadas com duas cruzes amarellas eram dos calibres
de 105, 150 e 210; as cargas eram de iperite; o peso da iperite
variava de 950 gr. a 2.800 kg.

O aggressivo chimico vesicante commumente empregado
era a iperite; os pesos deste aggressivo variavam de 900 gr.,
para os canhões de 105. até 2.800 para os canhões de 210.

XI

ORGANISAÇAO DO SERVIÇO DE GUERRA CHIMICA

Não se pode acreditar que se considerem nações armadas
militarmente, aquellas que não possuam em seus exércitos e
marinhas, a arma chimica perfeitamente organizada, tanto para
offensiva, como para a defensiva.

A nação, que porventura não possua o serviço de Guerra
Chimica, terá, presentemente, a necessidade de o crear, sob pena
de se collocar em situação de franca inferioridade militar,
quando em guerra com qualquer outra nação que disponha desta
arma.

O interesse pela acquisição da arma chimica, mesmo entre
as nações de recursos reduzidos, é grande.

Apezar de todas as resoluções tomadas pela Liga do Des-
armamento, por occasiào de suas reuniões, onde se tem discutido
llieses as'mais altruisticas e onde se tem prt>curado restringir
ou mesmo prohibir o emprego da arma chimica, maximé, quan-
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do fôr applicada pela aviação; esta arma. continua ainda incor-
porada ás suas forças militares.

Os governos signatários de todas estas restricções ou pro-
hibições, continuam a ser. os maiores incrementadores do seu
desenvolvimento.

Acaba de apparecer, na Espanha, o '"Manual de Guerra Chi-
mica" de autoria dos officiaes artilheiros Isquierdo de Cras-
selles y Agustin Ripoll, no qual se encontra um esl>oço duma
organização de serviço de Guerra Chimica, que poderá ser ado-
ptado por qualquer nação que tenha ainda a necessidade da
creação desta arma.

Baseado nesta organização, será de bom aviso, apresentar
em traços geraes um esquema de outra organização decalcada na
dos eruditos officiaes espanhóes.

O serviço de Guerra Chimica deve ser organizado sob a
direcção única de um profissional.

Essa direcção deve ter ao seu serviço: uma Secretaria para
expediente geral e mais as seguintes secções: Informações e
Bibliotheca; Saúde; Municiamento e Contabilidade.

A' secção de informações competirá: colleccionar todas as
informações sobre o armamento chimjico dos outros paizes, em-
pregando, si possivel fôr, até recursos de espionagem e deverá,
fornecer todas as informações obtidas em boletins confidenciaes,
eme serão distribuídos j>elos demais departamentos.

Annexada a secção das informações deverá ser organizada
uma bibliotheca, onde se encontrarão todos os livros até então
publicados e que sejam de utilidade para o estudo da Guerra
Chimica.

A secção de Saúde terá a missão de realizar e «xirdenar
os estudos geraes sobre os gazes tóxicos e asphyxiantes; con-
trolará os trabalhos realizados sobre o mesmo assmrjpto nos
demais departamentos; a de municiamento, terá ao seu cargo o
abastecimento de todos os productos chimicos precisos para
offensiva e defensiva chimica e finalmente a Contabilidade que
cuidará da parte financeira.

A direcção geral deverá ainda ter a seu cargo os serviços de
(iuerra Chimica de Caminha e de technica.

Cada um destes departamentos terá direcção própria, po-
rém, subordinadas á direcção geral.

A missão do departamento technico será realizar todos os es-
tudos, experiências com os aggressivos de. combate, bem como
ter organizada o serviço de producção de gazes, e dos anti-gazes.
Deverá ser dividido em secções e sub-secções.
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A secção dos laboratórios deverá ser subdividida nas se-
guintes sub-secções: experiências; artifícios; laboratório indus-
trial; protecção; analyses de texicologia; de exames physico-
chimicos; de estudos e investigações e finalmente a investigação
methodica de todos os novos agressivos que por ventura sejam
descobertos e que possam ser applicados na Guerra Chimica.

Este laboratório deverá manter-se em constante cornmuni-
cação com a secção de informações da D. G. C.

Ao laboratório industrial competirá receber os estudos
realizados nas outras secções; verificar as possibilidades de fa-
bricação dos aggressivos chimicos, levando em consideração, as
condições de rapidez de producção e do custo.

Logo após estes exames deverá se proceder a entrega da
producção ás usinas particulares mobilizadas.

Esta distribuição deverá, portanto, sfir • feita de accôrdo
com a producção da industria chimica. durante a paz.

No caso do próprio Estado possuir usinas para producção
de' aggressivos chimicos, a f iscalizaçã:; desta producção será
feita, directamente. pela D. G. C.

A sub-secção, laboratório industrial deverá estar sempre
em ligação com as usinas particulares que estiverem enearre-
gadas da fabricação de aggressivos chimicos.

Artifícios — Esta sub-secção terá a seu cargo os estudos
complementares sobre os aggressivos chimicos como, também, os
methodos mais aconselháveis para o seu acondicionamento e os
modos de utiliza-los, durante o combate.

A de experiências, competirá realizar as experiências jul-
gadas indispensáveis- para os reconhecimentos dos caracteris-
ticos dos aggressivos chimicos, das misturas incendiarias e fu-
migenias.

A de protecção terá como objectivo o estudo das protecções
individual e collectiva.

Estudará os typos de mascaras mais perfeitos, escolherá
dentre ellcs aquelle que deverá ser adoptado.

Organizará as instrucções para uso e conservação das mas-
caras.

Fornecerá as instrucções: para os serviços dos abrigos sub-
terraneos e do modo como as populações civis delles poderão
fazer uso.

Procurará estabelecer processos rápidos de analyses, dos
gazes de combate, de modo a que se possam ef fectua-las, mesmo
nas proximidades do campo de batalha.
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Idealizará e construirá apparelhos que permitiam reconhe-
cer-se os gazes de combate.

A sub-secção de estudos toxicologicos terá por escopo o es-
tudo dos gazes de combate sob os pontos de vista physiolo-
gico e pathologico.

Deverá, também proceder investigações indispensáveis para
a obtenção dos anti-gazes.

Nestes estudos se levará sempre em consideração, as cons-
tantes physico-chimicas que lhe deverão ser fornecidas pela sub-
secção encarregada de estuda-las.

A de estudos physico-chimicos competirá determinar as
constantes physicas e chimicas dos aggressivos de combate.

Estudará, portanto, o gráo de volatibilidade; pontos de fu-
são e ebulição e o gráo de dif fusão de todos os gazes de combate
que estiverem em condições de serem applicados durante as ba-
talhas.

Estudará, ainda, as propriedades chimicas em geral e o gráo
de solubilidade dos elementos chimicos que entrarem na com-
posição dos aggressivos.

Os resultados dos estudos realizados nesta sub-secção de-
verão ser remettidos para a sub-secção de investigações, para que,
então, nesta, os estudos sejam completados.

O laboratório de investigações será encarregado de estudar
os aggressivos chimicos de modo particular, coordenará os tra-
balhos realizados pelas outras dependências e apreciará todos
aquelles aggressivos que poderão ser aproveitados na Guerra
Chimica.

As officinas para o carregamento de granadas com aggres-
si vos chimicos de misturas incendiarias ou fumigenias ficarão
sujeitas á fiscalização da secção do carregamento de gra-
nadas.

Pertencem a esta secção as officinas que receberão instai-
lações apropriadas e que deverão ser apparelhadas de modo tal,
que os carregamentos se possam effectuar, com a máxima se-
gurança e rapidez.

As industrias chimicas, uma vez mobilizadas, fornecerão o
numero de granadas necessárias para os serviços de carrega-
mento, não só quanto as precisas para artilharia, como também
para aquellas de que se podem armar a infantaria e aviação.

O serviço de campanha ficará sob a direcção de um chefe
militar a quem competirá organizar a distribuição da arma chi-
mica no exercito e na marinha.
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Providenciará sobre a instrucção da população civil quanto
ao manejo e uso das mascaras e como a mesma população se
deve comportar quando tiver de se recolher aos abrigos sub-
terraneos.

A instrucção das forças militares, em tudo que diz respeito
a Guerra Chimica, será ministrada numa escola apropriada, na
qual deverá existir os cursos: de instrucção geral e de especia-
lização.

No curso geral de Guerra Chimica, apenas serão dados
conhecimentos de modo resumido, tendo por fim, somente, en-
sinar o manejo da arma chimica, sob ponto de vista defensivo e
offensivo.

O curso de especialização terá por escopo, crear officiaes
especialistas que serão os chefes de departamentos de Guerra
Chimica, desde os Corpos de Exercito — até a funeção de offi-
ciai especialista na companhia dos batalhões.

A' bordo dos navios de guerra, os officiaes especialistas
serão os chefes do departamento de Guerra Chimica.

Estes officiaes deverão ter um conhecimento completo da
arma chimica, pois, desemjienharão funeções de real destaque
nas futuras guerras.

Serão elles, á bordo dos navios de guerra e nas companhias
dos batalhões do exercito, os instruetores da Guerra Chimica, os
peritos para os exames das mascaras e de todos os dispositivos
estanques existentes.

O departamento de campanha, será o departamento da
applicação pratica da Guerra Chimica.

Os Estados Maiores das forças organizadas não poderão
dispensar, na sua composição, a presença dos officiaes especia-
listas em Guerra Chimica.

Actualmente. os paizes que tem melhor organização do Ser-
viço de Guerra Chimica, são os Estados Unidos; seguem-lhe: a
Rússia, Allemanha. Inglaterra, França, Itália e Japão.
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CAPITULO II

FUNCCIONAMENTO DA SAGULHAS

198. Na parte vii, capitulo II. tratamos da manobra e
funccionamento das agulhas do modelo MK 12; agora, vamo-
nos occupar elo funccionamento do modelo MK-5.

199. Para se fazer íunccionar esta agulha, deve-se pro-
ceder do modo seguinte :

— ligar a corrente geral do navio para o quadro gerai
de distribuição. A chave de ligação geral, costuma estar no
compartimento da electrica;

— ligar a caixa do rotor ao annel vertical, por meio da
garra;

— collocar o eixo ela agulha o mais próximo possível do
meridiano verdadeiro;

— a chave para parar a agulha deve estar na posição —¦
em movimento;

— estabelecer o circuito da corrente alternativa (CA)
por meio do commutador duplo de sete pólos, do motor gera-
dor, para a direita ou para a esquerda conforme o motor gera-
dor que se deseja fazer íunccionar;

— observar a direcção do rotor, que deve gyrar em sen-
timento contrario aos ponteiros de uim relógio, olhando-se para
o lado do sul;

— cerca de meia hora de funccionamento do apparelho.
abaixar a garra que prende a caixa ao annel vertical, e esta-
belecer o circuito de 20 volts. por meio do commutador duplo
de quatro pólos, ligando para a direita ou para a esquerda, con-
forme o dynamotor que se deseja fazer íunccionar;

— carregar a chave simples de dous pólos para carregar
a bateria e o ala rime;

— ligar as repetidoras, quando a agulha em repouso nc
meridiano, depois de devidamente synchronisadas com a agu-
lha mestra.

200. A agulha se encontrará em perfeito estado de re-
pouso no meridiano, cerca de três horas de funccionamento,
não obstante, uma hora depois de ter attingido a velocidade dt
regiimen — 8.600 RPM.

CAPITULO III

AJUSTAGENS DURANTE O FUNCCIOXAMENTO
201. Os apparelhos medidores dos circuitos electricos.

collocados na parte superior do quadro de distribuição, indi-
cam as condições normaes ele funccionamento ela agulha.
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202. As indicações dadas pelo voltimétre e pelo amper-
métre. devem variar quando o rotor acceléra o seu movimento
até attingir a velocidade de regimen.

203. A corrente a principio não deve execeder a 3 am-
péres e a voltagem cerca de 40 volts. A' medida que o rotor
vae augmentando de velocidade a voltagem vae crescendo e a
atmperagem vae decrescendo.

204. Desde que o rotor attinge a velocidade constante de
8.600 RPH., as leituras nos apparelhos medidores devem ser:

1. O ampermétre de supprimento da corrente alternativa
(CA) para agulha deve accusar entre 1 e 1,5 ampéres;

2. O voltimétre do supprimento da corrente alternativa
(CA) para a agulha deve marcar 85 a 90 volts;

3. O voltimétre da corrente geral do navio deve marcar
a 120 ou 220 volts;

4. O voltimétre do circuito de 20 volts, entre 20 e 22
volts;

5. O ampermétre deve ter o ponteiro marcando 0 ampt-
res, indicando desse modo que não ha carga nem descarga;

6. Se estes valores não forem obtidos, automaticamente.
após uma hora de funecionamento da agulha, entram em acção,
então, o rheostato regulador da velocidade do gerador da cor-
rente alternativa (CA) e o rheostato regulador do gerador d?
corrente continua (CC);

7. A velocidade do rotor pôde ser augmentada ou diiui-
nuida pela acção do rheostato regulador da velocidade, do ge-
rador de corrente alternativa (CA);

8. O rheostato regulador do gerador da corrente Continua
(CC) deve ser ajustado de modo que, a bateria fluetuando e*n
corcuito, o ampermétre para carga e descarga da bateria, indi-
que zero;

9. A bateria de accumuladores, fluetuando no circuito c
carregada durante o funecionamento, entrando em serviço
quando houver falha no circuito de 20 volts;

10. Em caso de descarga da bateria o rheostato regulador
do gerador de corrente continua (CC) deve ser ajustado de
modo que se obtenha uma corrente de 23 volts e 3 ampéres;

11. Finalmente, quando o voltimétre do circuito de 20 volts
accusar 25 volts, a bateria está em plena carga.

CAPITULO IV

DETERMINAÇÃO DA VELOCIDADE DO ROTOR

205. Mede-se a velocidade do rotor, por meio de um
apparelho especial chamado — stroboscopo (Fig. 41).
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Consiste o apparelho n'ujn disco perfurado, connectado a
um tachoinetro, e a velocidade do disco é dada em rotações
por minuto, da leitura do tachomtro multiplicada pelo numero
de furos do referido disco —- dez, portanto.

• i ¦
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Fig. 42 — Motor gerador

206. Determina-se a velocidade do rotor do modo se-
guinte:

1. Segura-se o apparelho com a imão esquerda, em tal
posição que, se possa vêr a pequena janella da caixa do rotor
através de um dos furos do disco. Para facilidade desta ope-
ração, o rotor tem pintado em branco, na face que fôrma a
janella, uma espiral.

2. Com a mão direita manobra-se a imanivella. dando-se
rotação ao disco até que se observe, como parada, a espiral
branca.

3. Quando isso se dá, lè-se a escala do tachometro em
frente ao índice.

4. Multiplica-se esta leitura por dez, que é o numero de
furos do disco; e obtem-se o numero'de rotações por iminuto.

207. A velocidade normal, é como já sabemos de 8.600
rotações por minuto.
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CAPITULO V

SYNCHRONISAÇÃO DAS REPETIDORAS

208. Estando a agulha mestra com a velocidade de regi-
men e no meridiano, a operação que se segue é a da synchroni-
sação das agulhas repetidoras, isto é, a operação por meio da
qual se consegue fazer com que todas ellas marquem rumos
exactamente iguaes ao da gulha mestra no momento.

209. A synchronisação pôde ser feita de dous modos :
á mão ou pelo apparelho de synchronisação.

Nos navios mercantes, nos quaes em geral o numero de
agulhas repetidoras é pequeno, não indo além de duas outras,
a synchronisação é feita á mão.

210. A synchronisação á mão, é feita do seguinte modo:

1. Por meio de uma pequena manivella, que se vê clara-
mente na face externa da caixa das repetidoras;

2. Colloca-se a rosa da repetidora no rumo, ou próxima-
mente do ruimo que está marcando a agulha mestra, de prefe-
rencia em numero certo de gráos;

3. Para que esta operação corra de modo mais perfeito,
é conveniente que a communicação entre a agulha mestra e a
repetidora, se faça por meio de um tubo accustico ou por meio
de um telephone;

4. Com a mão sobre o commutador da repetidora no res-
pectivo quadro recebé-se de um outro observador o "fora"

quando a agulha mestra estiver justamente no ruimo exacto
em que se collocou a agulha repetidora em questão, e nessa
oceasião, fecha-se rapidamente o commutador;

5. Para que essa operação seja feita de modo rigoroso,
torna-se necessário que se repita a mesma operação para cada
uma das agulhas repetidoras;

6. Com certa pratica pode-se fazer a syschronisação á
mão de duas ou mais agulhas repetidoras, a um só tempo.

211. A synchronisação por meio do apparelho (caso da
agulha do modelo MK-5) é feita do ínodo seguinte:

1. Fecha-se a chave de synchronisação á esquerda do
apparelho;

2. Fecha-se a chave de parada a zero gráos, á direita do
apparelho;



— 97 —

3. Estando esta chave fechada os mostradores das repe-
tidoras ao chegarem a zero. param;

4. Tenha-se os commutadores das repetidoras bem a meio;
5. Gyre-se a pequena manivella do apparelho até que o

imostrador tenha feito um gyro completo de 360";
6. Colloque-se o mostrador do apparelho a zero gráos;
7. Abra-se a chave de parada da direita. O apparelho e

repetidoras devem estar todos a zero, o que é bom se verificar;
8. Gyre-se agora a manivella lentamente até que o mos-

trador indique o rumo txacto ou próximo ao que estiver a
agulha mestra;

9. Abra-se a chave de synchronisação e tendo-se a chave
do quadro dos rclais aberta, commutem-se as chaves das repe-
tidoras que se quer pôr em serviço, para a direita ou para
esquerda, conforme se deseje usar os relais ou directamente o
transmissor;

10. Com a mão sobre a chave do quadro dos rclais espera-se o"fora", do observador da agulha mestra no rumo exacto pré-
viamente determinado;

11. As agulhas entram, então, em funccionamento ligadas
á agulha mestra, acompanhando, desse momento em diante,
todos os seus imovimentos.

212. Convém observar que, mesmo parado o navio, não
deixa de ter sempre oscillações em torno do ferro ou boia a
que se encontrar amarrado; nestas condições, as agulhas repe-
tidoras deverão acompanhar com toda precisão os movimentos
do mostrador do apparelho e parar justamente no rumo in-
dicado.

213. A PARADA da agulha gyroscopica deve ser feita
somente depois que o navio fundear ou amarrar, em fim de
viagem.

Nas estadias dos portos, de um ou dous dias, não se deve
parar a agulha; ao contrario, é uma bôa occasião para se poder
observal-a melhor, por estudo comparativo.

214. E' tão importante pôr uma agulha em movimento,
como fazel-a parar — e por isso, vamos mostrar corno se pro-
cede para o caso unicamente da agulha do modelo MK-5, vista
como já tratamos do assumpto referente aos modelos MK-1 e
MK-2, am capítulos á parte, comtudo, pequenos detalhes que
ainda possam interessar, trataremos ligeiramente e de modo
pratico.
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215. Para parar a agulha se procede do modo seguinte:

1. Estabelece-se a ligação da caixa do rotor ao annel ver-
tical. por meio da garra (só no modelo MK-5) ;

2. Gyra-se a chave para parar a agulha do cruadro de dis-
tribuição, para a posição — parar a agulha:

3. Nos quadros antigos a operação de parar a agulha, in-
tervindo a corrente, é feita na própria chave commutadora da
corrente alternativa. Puxa-se a chave para fora de certa quan-
tidade limitada por uma molla atraz do quadro, e nessa posição,
gyra-se para o lado "stop" inscripto no cruadro;

4. Com excepçáo do commutador duplo: de sete pólos, do
motor gerador, abrem-se os demais commutadores do quadro;

5. Nas agulhas do modelo MK-1, apparelhadas com o
antigo motor azimuthal, a manobra é differente, e o circuito
de 20 volts deve continuar fechado até a parada completa do
rotor;

6. Neste ultimo caso, somente descommutam-se as chaves
do quadro das repetidoras, antes de se dar a contra corrente
ao rotor;

7. Observa-se de quando em vez o movimento do rotor,
principalmente quando estiver parando, o que se dará cerca
de meia hora;

8. Quando o rotor parar ou estiver quasi parado, descctn-
muta-se a chave do commutador duplo de sete polas, do motor
gerador e gyra-se a "chave 

para parar a agulha" para a posição
— cm movimento; não se fazendo isto, o rotor continuará em
movimento para o lado opposto;

9. A operação de gyrar a chave de parar a agulha para
posição —¦ em movimento, é de previdência, para quando se
tiver de fazer funcconar o rotor novamente, não tenha este,
seu movimento invertido;

10. Não havendo urgência em fazer-se parar a agulha,
pode-se obter a parada desligando-se todos os comimutadores
do quadro de distribuição. Deste modo, a parada da agulha
se fará no fim de 6 ou 8 horas;

11. Parada a agulha deve-se collocar novamente os mos-
tradores a zero;

A bolha do nivel de leste (E) deve estar á centro quando
a agulha ainda estiver quente, devendo ter entretanto um pc-
queno deslocamento, logo que o apparelho esteja frio comple-
tamente;

13. Quando a agulha é nova, algumas vezes acontece, de-
pois da parada da mesma, que as condições da suspensão, não
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são perfeitamente satisfeitas, neste caso, torna-se necessário
fazer-se uma verificação, e procede-se do seguinte modo:

— liga-se a bateria ao circuito de 20 volts;
— segurando-se nos postes trolleys, pára-se o ele-

mento sensitivo em posição entre os contados;
— retirando-se a mão dos postes trolleys, se continuar

o elemento sensitivo imovimentar-se n'uma só di-
recção, é signal que a suspensão não está perfeita;

— de accordo com o n. 3, retira-se então, a pequena
cobertura de metal da suspensão e por meio de
uma chave de fenda afrouxa-se um dos parafusos
e aperta-se o outro até que a tendência de movi
mento do elemento sensitivo, seja a imesma em
direcções oppostas.

CAPITULO VI

ROTINA GERAL DE SERVIÇO

216. O serviço completo das agulhas gyroscopicas é afie-
cto ao Departamento da Navegação, nos navios typo "Minns
Gerats" de accordo com a actual organização interna.

217. Em qualquer outro typo de navio, é de toda cotive-
niencia, que este serviço seja sempre entregue ao official en-
carregado da navegação.

218. Como encarregado da parte electrica da installação
e da conservação e limpeza geral das agulhas, deve haver um
ou mais mecânicos do serviço de baixa tensão.

219. E' de' toda conveniência para o serviço, que dous
cabos electricistas de baixa tensão, auxiliem o serviço geral
das agulhas gyroscopicas.

220. Ao encarregado da navegação, cabe toda responsa-
bilidade nos resultados das indicações das agulhas gyroscopicas.

221. Os mecânicos auxiliares do encarregado da navega-
ção, deverão ter conhecimentos detalhados, não somente da
parte descriptiva dos apparelhos e do seu funccionamento, po-
rém, também, da installação electrica completa.

222. A estação central deve ter como encarregado geral
da mesma, o mecânico auxiliar da navegação mais antigo.
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223. A rotina geral do serviço das agulhas gyroscopicas.
deve ser organizada de modo a satisfazer os cuidados que as
mesmas exigem, tanto no porto como cm viagem; e só depois,
de observados esses cuidados se deverá pôr a agulha em me-
vimento, pelo menos, uma vez por semana.

224. Os cuidados que o mecânico auxiliar da navegação
deverá ter, semanalmente, são:

1. Retirar o pó ou quaesquer depósitos que por occasião
existam, em todas ás partes componentes do apparelho;

2. Evitar completamente passar pannos embebidos de
olec, nas superficies electricas, onde se estabelecem contactos,

3. Passar uma pequena quantidade de óleo nos rodetes e
nas carnes do transmissor;

4. Fazer o mesmo, passando pequena quantidade de óleo
nas bilhas inferiores do braço do ballistico de mercúrio (mo-
delo MK-5);

5. Deitar algumas gottas de óleo, nas bilhas do eixo e no
rodete guia do oscillador ballistico (modelo MK-2) ;

6. Verificar as placas de cobre dos accumuladores, e se
o nivel do electrolyto não as cobrir completamente, deve-se
addicionar água distillada;

7. Finalmente, verificar a gravidade especifica.

225. Os cuidados que o mecânico auxiliar deverá ter men-
salmente, são:

1. Limpar os commutadores e escovas dos geradores;
2. Limpar e lubrificar o annel coseno e res[>ect:vo rodete;
3. Limpar os anneis e collectores;
4. Examinar, limpar e ajustar os contactos dos relais.

transmissor, commutadores automáticos e serviço de alarme:
5. Verificar se as connexões electricas estão perfeitas na

agulha mestra, quadros e terminaes dos geradores;
6. Lubrificar as bilhas do eixo horizontal da caixa, dos

pivots do ballistico de mercúrio, do rodete guia inferior do
oscillador do ballistico, dos geradores e da suspensão cardan:

7. O vácuo estando abaixo de 25", deve ser elevado, no
minimo a 28", por meio da bomba própria para este fim:

8. No caso de haver necessidade, substituir o motor azi-
muthal e transmissor sobresalentes.

227. De um modo geral, pode-se dizer que, o serviço de
uma agulha gyroscopica, pela sua natureza, deve ser dividido
em duas partes distinctas:
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1. Attenção constante e systematica por parte do mecânico
electricista auxiliar do encarregado da navegação para os di -
versos apparelhos e bem assim para toda installação electrLa
dos mesmos e dos quadros geraes de distribuição geral e das
repetidoras;

2. Assistência permanente do encarregado da navegação
ou de seus auxiliares, para as modificações que por acaso se
tiverem de fazer nos discos correctores, e constante verificação
das indicações da agulha por meio de aziimuthes dos astros.

228. Tomados os cuidados indicados pela rotina, tanto
mensal como semanal do serviço das agulhas, a rotina do ser-
viço quando em viagem, resume-se quasi que aos mesmos cuida-
dos anteriormenos citados, além da constante observação para
as indicações das repetidoras em c(*nparação com a agulha
mestra.

229. Quando o navio vae emprehender viagem, o encar-
regado da navegação, deverá prevenir com certa antecedência
ao mecânico auxiliar, a hora provável da partida, afim de que
o mesrno, cerca de 3 horas antes da determinada, ponha a
agulha em movimento.

300. E' de toda conveniência, oue o encarregado da nave-
gação, aproveitando a sahida do porto, sempre que possível,
vá retificando por meio de marcações de pontos conhecidos em
terra, o estado das agulhas magnéticas e comparando-as com a
agulha mestra.

301. Logo que o navio inicia sua viagem, é preciso in-
troduzir immediatamente nos correctores de velocidade e de
latitude, a velocidade média provável e a latitude local.

302. Quanto a velocidade, desde que ella não seja graii-
demente alterada, nenhuma vantagem pratica resulta estar a
todo miomento alterando-a no respectivo corrector; quanto a
latitude, é de rigor alteral-a de 5 em 5 gráos.

303. E' de dever do encarregado da navegação, desde que
o navio inicie sua viagem, collocar no camarim da navegação
a — papf.i.kta DE comparação das AGULHAS, durante as 24
horas; esse registro deve ser feito pelos officiaes de serviço
no passadiço.

304. Na pepeleta de comparação das agulhas, deve con-
star, além da data, o numero da agulha que se acha etm movi-
mento. (Vide o modelo annexo n. 1).
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305. Independente da papeleta das comparações diárias
das agulhas, existe o registro das agulhas gyroscopicas,, no
qual deve ser assignalado: o mez, o anno, o numero da agulha
e o dia, o erro da agulha, o jogo médio, as coordenadas, a si-
tuação do nivel a leste, a hora da partida, a hora da parada e o
numero de horas de funccionamento da agulha. Qualquer alte-
ração que tenha havido na agulha, deverá ser assignalada nas
observações. (Vide modelo annexo n. 2).

306. As coordenadas a que de refere o Registro das
agulhas, devem ser tomaelas ao meio-dia, dada a c rcumstancia
especial de que, será fácil em qualquer momento controllar ou
retificar qualquer engano que por ventura se dér nas referidas
coordenadas.

307. O livro histórico das agulhas, é o livro no qual
constará toda vida das agulhas, e desse modo, n'elle, deverão
ser annotadas todas as circumstancias que se dér com as refe-
ridas agulhas, por mais insignificantes que possam parecer.
Consta geralmente de duas partes: a 1") que consta própria-
mente do registro das agulhas, no que se refere a sua parte
material; a 2a) que consta dos Relatórios e partes dos encar-
regados sobre as agulhas.

308. A rotina geral das agulhas, tanto no que se refere
a sua parte material, como no que se refere ao serviço pro-
priamente dito, deve ser rigorosamente cumprido, do contrario,
uma agulha gyroscopica, ao em vez de ser o mais perfeito e
seguro auxiliar da navegação, passará a ser um instrumento
de duvidas e de constantes contratempos, para o encarregado
da navegação.



PARTE NONA

LIMPEZAS — AJUSTAGENS — LUBRIFICAÇÕES

CAPITULO I

LIMPEZAS

309. Limpeza dos contactos e trolleys — As oscilla-
ções irregulares notadas nas agulhas, são conseqüências de de-
positos de óleo ou qualquer sujo nos contactos ou na pequena
roda dos trolleys dos postes. Isso, também pode ser conse-
quente, da falta de aj listagem da p.quena roda — de qualquer
modo porém, o que se torna indispensável, é a perfeita limpeza
dos contactos.

Como já recoiumendamos, essa limpeza deve ser feita ao
menos, uma vez por semana.

A limpeza deve ser feita do seguinte modo:

1. Os contactos retirados um de cada v~z, para não pre-
judicar o bom funceionamento da agulha;

2. Em seguida, bem limpos com uma lixa muito fina;
3. Feito isso, toma-sí o bloco dos contactos entre os

dedos, esfrega-se de encontro a uma flanella humedecida com
um pouco de gazolina;

4. A flanella deve s°r estendida sobre uma superfície
plana, afim de se poder esfregar convenintemente;

5. De'xa-se evaporar a gazolina e repete-se a operação
sobre uma folha de papel macio e fino;

6. Recolloca-se o bloco em sua posição anterior, tendo
o cuidado de não tocar com os dedos nas superfícies de con-
tactos;

7. A operação de tirar os trolleys dos postos respe-
. ctivos, deve ser feita com rapidez, afim de evitar a menor
pressão lateral sobre os postes;

8 — Para limpeza propriamente dos trolleys, segura-se o
bloco com a respectiva rodinha entre os dedos limpando-se
muito bem a rodinha com um panno humedecidb an gazolina.
c em seguida, n'uma só direcção, de 45" em relação ao plano
da rodinha, esfrega-se a superfície de contacto de encontro a
uma folha de papel macio e fino;

9. Se houver depósitos de óleo entre os contactos do
bloco deve-se mergulhal-os em gazolina por algum tempo, e ao
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retiral-os deve-se sacudir ao ar para qti: mais rapidamente se
dê a evaporação da gazolina.

310. Limpeza do motor azimuthal — E' muito sim-
pies esta limpeza, pois com a retirada do bloco dos reiais, os
pinos avançam e garantem o funccionamento do motor, não
somente durante as operações de limpeza mas, durante as ope-
rações de ajlistagem também.

311. Limpeza transmissor — Não se pode fazer esta
limpeza, semi que as repetidoras sejam todas desligadas, c
para isso, nunca deverá o mecânico auxiliar fazer esta operação
sem prévio aviso ao encarregado da nav=gção.

Procede-se do seguinte modo:

1. Retira-se o bloco dos contactos;
2. Passa-se uma pedra especialmente fornecida pela casa

construetora tias agulhas, e encontrada na caixa de sobre-
sal entes;

3. Depois limpa-se muito bem com papel, t nido-se o
cuidado de deixar as faces de contactos tão parallelas quanto
possível;

4. A lubrificação deve ser feita cuidadosamente, de modo
a evitar que o óleo se deposite nos contactos;

5. E' muito aconselhável passar um pouquinho de vaze-
lina sobre as cammís.

312. Limpeza dos anneis conductores e respectivos.
collECTores — Esta limpeza é simples, e é de toda conveni-
encia que seje feita, pelo menos uma vez por snnana, com uma
escovinha bem limpa e humedecida em gazolina.

313. Limpeza do oscillador ballistico — Na agulha
MK-5, o oscillador d? mercúrio poucos cuidados exige, deveu-
do-se ter somente cuidado catai as torcidas dos pequenos furos
de ar das tampas e mantidas nos respectivos logares.

Nas agulhas MK-1 e MK-2, este apparelho requer maiores
cuidados. Os trilhos guias idevem ser mantidos perfeitamente
limpos e devidamente lubrificados, por nudo do pequeno copo
de lubrificação que existe por cima do trilho superior.

Uma vez por semana, como já nos referimos na rotina,
as bilhas do eixo do rotor do oscillador ballistico d vem receber
uma gotta de óleo.-
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CAPITULO II

AJUSTAGENS

314. Ajutagem dos contactos E trolleys — Sempre
que houver necessidade, deve-se fazer a ajustagem da rodinha
do trolley.

Ha um pequeno parafuso que regula a tensão da molla que
prende o eixo da rodinha.

315. Ajustagem do motor azimuthal — A ajustagem
dos contactos deve ser feita de modo que, qtlando um par de
contactos toca de leve a superfici° de contacto, os outros estão
separados ligeiramente permettindo a passagem de uma folha
de papel entre elles.

316. Ajustagem do transmissor — Para se fazer esta
ajustagem, é de toda conveniência que o transmissor seje re-
tirado da agulha. Feito isso, antes de se começar a operação
de ajustamento deve-se verificar se, os parafusos que prendem
as teclas do bloco de ebonite estão bem apertados.

A ajustagem se faz por meio de uma peça especial, que
se encontra na caixa de sobresalentes, que não ha inconveniente
algum em chamal-a de calibrador do transmissor.

Feita a ajustagem, passa-se o calibrador, e o espaço entre
os contactos deve ser o estrictamente necessário para passagem
do calibre de 0,025 de uma pollegada.

317. Ajustagem dos anneis conductores — Esta ajus-
tagem se faz augmentando ou diminuindo a tensão dos- colle-
ctores sobre a superfície dos anneis. Um ligeiro encurvamento
dos collectores é o sufficiente para augmentar essa tensão.

318. Vácuo na caixa do rotor — Accontecendo o vácuo
na caixa do rotor descer al-m de 23", que é o limite máximo
admittido, o navio se encontrando em viagem, não deverá o me-
canico auxiliar proceder a exhaurição do ar, sem que o official
encarregado da navegação seje avisado, por isso que, esta ope-
ração pode produzir desvios na agulha.

Sempre que fôr possível, deve-se evitar esta operação
achando-se o navio em viagem, e portanto a agulha em funccio-
namento.

A occasião mais recomjvíendada é a que se offerece logo
após a parada da agulha, estando a caixa ainda quente. A
bomba de vácuo (encontra-se na caixa de sobresalentes) é li-
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gada por meio de umi tubo de borracha á válvula situada pela
parte inferior da caixa, do lado Sul.

Antes de se abrir a válvula, deve-se tocar um pouco a
bomba, afim de fazer expellir o ar; feito isto, abre-se a vai-
vula com uma chave especial e toca-se a bomba até que o pon-
teiro do manometro, fixado á caixa, accuse de 28 á 30 polle-
gadas. Tendo o manometro alcançado 28", pode-se fechar a
válvula antes de se parar o movimento da bomba.

319. ESPHERAS REDUCTORAS DE ATTRITOS  São estas
espheras grandemente usadas em todos os pontos que houver
necessidade reduzir os attritos; e da sua actuação, depende em
grande parte o bom funccionamento da agulha, por isso que
sendo utilisada completamente a força directriz, a orientação
da agulha será perfeita. No correr do nosso trabalho, o leitor
encontrará diversos modos de nos referirmos a estas espheras.

Estas espheras, devido aos logares em que trabalham, são
fabricados de material especial, de aço chromado.

Todo cuidado se deve ter com ellas, e para isso, deve-se
sempre evitar o pó e o contacto com o ar, cobrindo-as com li-
geira camada de oko. Além dos jogos de espheras que fazem
parte do equipamento geral das agulhas, outros jogos de so-
bresalentes existem, guardados em vidros herm;ticamente fe-
chados e com óleo.

Como medida pratica, os vidros devem ter indicações pre-
cizas das dimensões das espheras e dos logares do instrumento
aos quaes destinadas. Esses vidros não deverão ser abertos
sinão quando houver necessidade de utilisação das espheras.

CAPITULO III

LUBRIFICAÇAO

320. Constitue parte importantíssima da agulha a lubri-
ficação, porquanto, delia 'depende env grande parte, o seu fun-
ceionamento.

O óleo empregado na lubrificação das agulhas, deve ser
um óleo especial, e a casa Sperry acconselha o emprego ex-
clu-sivo do óleo marca — Gorgoyle Vacuolinc Extra OU manu-
factured by OU Co., New-York, U. S. A.

321. Lubrificação das bil-has do eixo do rotor — O
nivel do óleo nos reservatórios existentes nos extremos do eixo,
dev.1 ser mantido nas marcas gravadas nas janellas de vidro.

Este óleo deve ser mudado somente deseis em seis mezes;
e a substituição não deve ser feita sinão com a agulha parada.



— 107 —

Leva-se o óleo aos reservatórios do seguinte modo: abrindo-se a
válvula, pela própria pressão athmospherica, o óleo sobe, gra-
dua-se até o limite marcado, fechando-se em seguida a válvula

,Não se deve permittir entrada de ar. Para expellir o
óleo ;velho, afimi tie ser substituído, existe uma bomba de
pressão.

Deve-se ter toda attenção com as torcidas que levam o óleo
ao eixo do rotor.

E' conveniente não esquecer que, de cada lado da caixa do
rotor, existe uma válvula em communicação com os reserva-
torios, e a esta válvula liga-se o extremo de um tubo de borracha,
tendo o outro extremo mergulhado no óleo a ser empregado.

322. LUBRIFICAÇÃO DAS BILHAS DO BALLISTICO DE JIER-
curió ¦— As bilhas do ballistico, tanto as do eixo de suspensão
com as do rodete inferior de ligação, devem receber algumas
gottas de óleo cada mez.

323. Bilhas do systema ds suspensão — A lubri-
ficação do systema de suspensão não se torna precisa, por-
quanto as bilhas, quando se fazem a montagem do apparelho,
são cobertas por vaselina; somente no caso de desmontagem
do apparelho é que se faz a substituição da vaselina.

324. Bilhas das guias superiores e inferiores — Como
as guias superiores se acham localisadas em logares devida-
mente protegidos^ quasi nunca as bilhas das mesmas exigem
lubrificação; as bilhas guias inferiores recebem lubrificação de
um pequeno copo contendo óleo. De 3 em 3 mezes, deve-se
renovar essas lubrificação.

325. Bilhas do systema de suspensão cardan — O
systema de suspensão é provido de um arranjo especial para
lubrificação. LTma vez por mez algumas gottas de óleo é
sufficiente.

326. Bilhas do GERADOR e do dynamotor — As bilhas
destes motores devem receber, uma vez por mez, algumas gottas
de óleo; os commutadores devem sr limpos diariamente, o que
é uma operação muito fácil de ser feita, visto como pode ser
effectuada como os motores em funccionamento.

327. Bateria de accumuladores — Os cuidados que se
devem ter com os accumuladores, são os preconisados pelas
instrucções geraes para esse serviço.

O typo geralmente usado, é "Ex:de" o qual como sabemos,
têm as placas dos elementos encerradas em caixa betumisadas
e invesiveis, por essa razão, esse typo requer cuidados especiaes



PARTE DÉCIMA

DESMONTAGENS — MONTAGENS — E SUBSTITUI-
ÇÃO DE PEÇAS

CAPITULO I

328. Na agulha gyroscopica as desmontagens das diffe-
rentes peças, devem s?r reduzidas ao estrictamente necessárias.

1" Para inspecções da agulha e de suas diffefentes partes:
2" Quando se t:m necessiade de limpar suas differentes

peças;
3" Quando se torna necessário fazer ajustagem de ai-

guma de suas peças;
4" Quando se tem necessidade da substituição de alguma

de suas partes, em conseqüência de avarias.

329. As substituições das peças em serviço, pias de su-
hresalentes, podem ser feitas pelas seguintes causas:

1" Uso exc-ssivo e gasto de certas peças: commutadores,
escovas, molas, jogos de bilhas, relais e contactos do trans-
missor, trolleys e contactos dos postes, fuziveis e lâmpadas.

2" Accidentes imprevistos; fracturas de peças, falhas ele-
ctricas etc.

330. Quando se faz a desmontagem de uma peça qual-
quer deve-se ter o cuidado de tomar todos os cuidados para eme
a peça volte a mesma posição anterior; e para isso, deve-se
marcar ou fazer qualquer indicação sobre a mesma, afim de
facilitar a operação que se tem em vista.

Deve-se ter o maior cuidado de somente usar as ferra-
mentas próprias para as differentes peças, pois o uso de ferra-
m.nta.-, impróprias pode acoarretar avarias das peças.

331. Desmontagem de algumas peças com a agulha
i;m funccionamento — Para se fazer limpeza, ajustagem ou
substituição com a agulha em funecionamento, as peças que se
recommendam são: trolleys e contactos, blocos do relais do
motor azimuthal e bloco dos contactos do transmissor.

332. Desmontagens que exigem certos cuidados, feitas
com a agulha em funecionamento, ou com a agulha parada.

Trataremos emm primeiro logar das desmontagens com a
agulha em funecionamento.
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333. Remoção dos trolleys ¦— Antes de se retirar os
dos postos, colloca-se uma folha de papel entre a rodinha e os
contactos, de maneira que a rodinha não toque os contados
quando é retirada.

Para remoção do strolleys deve-se primeiramente affrou-
xar o parafuso que prende ao poste, e depois, segurar-se o
bloco, dando-se um pequeno impulso para cima, retira-se fa-
cilmente os trolleys, sem causar qualquer perturbação á
agulha.

A limpeza, ajlistagem ou substituição, deve ser frita com
a máxima rapidez, de modo que o bloco vá immediatamente
para seu logar.

334. Remoção dos contactos dos trolleys — Para se
retirar os contactos, segura-se pela projecção serrilhada sti-
perior, e com um impulso para -cima, retira-se facilmente o
bloco. A montagem se faz justamente em sentido inverso,
tendo-se porem o cuidado de não se exercer pressão alguma.

335. Relais do motor azimuthal — Retira-se o relais
fazendo-se uma ligeira pressão para baixo na chave mola que
o prende e puxando-o para fora.

336. Motor azimuthal — Para se desmontar o motor
azimuthal, a primeira cousa que se tem a fazer, é interromper
o circuito de 22 volts e descommutar os conductores que vêm
ter ao motor.

O motor, o relais e o electro-iman, constituem o apparelho
azimuthal, e a sua desmontagem pode ser feita englobadamente,
retirando-se os parafusos que prendem o motor á armadura
supporte.

337. Bloco transmissor — O bloco transmissor é fa-
cilmente retirado pelo deslocamento da chave- mola que o
prende. E' uma operação eme se faz muito freqüentemente
para limpeza dos contactos elo transmissor, quando se nota
scentelhamento.

Note-se que as repetidoras devem ser desligadas para esta
operação.

338. Transmissor — ( ) transmissor, em conjuneto, tam-
bem pode ser retirado, bastando retirar-se os parafusos que
o preridem, Esta operação é feita em caso de se tornar ne-
cessaria uma ajustagem deste apparelho ou substituição pelo
de sobrcsalente.
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Na recollocação do apparelho, deve-se ter o máximo cui-
dado em fazer completo engraxamento do pequeno rodete com
a roda dentada da agulha.

E' claro que, essas operações de desmontagens sendo feitas
com os cuidados especiaes indicados, a agulha não soffrerá
pertubação alguma em seu funccionamento.

339. Desmontagens com agulha parada — A des-
montagem das diversas peças das agulhas com as mesmas pa-
radas, devemi obdecer a ordem que segue:

— Pesos compensadores.
— Oscillador ballistieo de mercurio (mod. MK-5).
— Oscillador ballistieo e pêndulo (mod. MK-2).
— Desmontagens das bilhas do eixo do rotor.

Feitas estas desmontagens preliminares, procede-se da se-
tminte forma:

1. Desmontagem do elemento sensitivo.
2. Desmontagem da suspensão.
3. Desmontagens dos apparelhos correctores.
4. Desmontagem da armadura supporte.
5. Desmontagem do motor gerador para substituição da

armadura e bilhas.
6. Desmontagem das repetidoras.

340. Pesos-compensadores — Os pesos compensadores
são desmontados em peça inteira, reitrando-se os quatros pa-
rafusos que o prendem ao annel vertical. Deve-se ter cuidado
de não se modificar a posição dos pesos, a não ser que se tenha
de usar elemento sensitivo novo e neste caso, deslocam-se os
pesos compensadores de accordo com as marcas feitas no
balanceamento.

341. Oscillador ballistico — Como já sabemos, dous
são os modelos adoptados entre nós: o modelo MK-1, com
oscillador ballistico e pêndulo e, o indoelo MK-5, com' o os-
cillador ballistico de mercúrio. Tratemos de cada um desses
modelos.

342. Oscillador ballistico e pêndulo — Procede-se
a desmontagem da seguinte maneira:

1. Retitram-se os pesos compensadores;
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2. Desligam-se os conductores que partindo do transfor-
mador vão ter aos bornes respectivos na caixa do
pequeno rotor balistico;

3. D:s!iga-sc o ballistico do seu supporte vertical;
4. Retira-se a ligação excêntrica para fora dos trilhos

com um pequeno movimento lateral;
5. Desse modo toda peça fica livre.

Para facilidade da desmontag-m do pêndulo, é conveniente
a retirada da secção inferior do phantasma. O phantasma é
bi-partido, e a secção inferior facilmente desmontada, bastando
para isso retirar-se os dous parafusos de dada lado, os qua"s
ligam as duas secções do phantasma.

Em seguida, desliga-se o pêndulo dos pivots e parafusos
que o prendem, procurando certo geito, que só mesmo a pra-
tica acconselhará o melhor meio de retirar-se o pêndulo.

343. Oscillador ballistico de mercúrio — Afrouxa-Se
a desurontagemi da seguinte maneira;

1. Afrouxa-se o pino que prende o pivot do lado de W
do oscillador;

2. Desaparaf usa-se o pvot do lado de W;
3. A mesma operação faz-se do lado de E;
4. Retirado os pivots, inclina-se um pouco a caixa do

rotor afim de ser desligado o braço do pequeno ro-
det? excêntrico;

5. Segurando-se convenientemente toda peça, retira-se
fora, tendo o cuidado de evitar batel-a de encontro ao phan-
tasma.

344. Substituição das bilhas do eixo do rotor — Esta
substituição so deve ser feita, quando se notar:

1. Üma vibração extranha qualquer;
2. LTn> som completamente fora do conunum; .
3. Fractura de uma das bilhas.

E' claro quej se a lubrificação fôr perfeita, de modo ai-
gum uotar-se-á vibração, ruido ou som especial, porquanto,
esse fado é conseqüente de se ter gasto uma das bilhas.

A operação da substituição das bilhas deve ser feita com
o elemento sensitivo em sua posição, bastando para isso que
sejam desmontadas as seguintes peças; pesos compensadores e
oscillador ballistico.
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345. Elemento sensitivo — A desmontagem do ele-
mento sensitivo só se faz quando se torna necessário a substi-
tuição da suspensão. Esta operação é a mais delicada na des-
montagem de uma agulha exige, não só muita pratica como
certa habilidade do operador.

Na operação de desmontagem. deve-se seguir a seguinte
ordem:

1. Retira-se o systema de pesos compensadores;
2. Retira-se o oscillador ballistico, o transformador e o

pêndulo (modelos MK-1 e MK-2);
3. Retira-se o mercúrio (modelo MK-5);
4. Esgota-se o óleo de lubrificação dos depósitos dos

extremos do eixo do rotor;
5. Retiram-se s trolleys e contactos;
6. Retiram-se os niveis com os respectivos braços;
7. Retira-se a secção inferior do annel phantasma;
8. Retira-se o pino que limita os movimentos da caixa

em relação ao eixo horisontal;
9. Desligam-se os concfuctores que vão ter a suspensão;
10. Recolloca-se o pino (referido no numero 8) de modo

a limitar o movimento da caixa novamente;
11. Inclina-se todo o elemento com a armadura supporte.

de um angulo de 20', approximadamente, e tomando-se os
cuidados que a pratica acconselha, desliga-se o elemento sen-
sitivo;

12 — Estando seguro o elemento sensitivo, retiram-se os
dous parafusos que prendem o annel vertical á base da sus-
•pensão;

13. Retira-se o elenrnto sensitivo, excepto, natural-
mente, a suspensão que fica em sua posição.

Nesta operação deve-se estar prevenido para sustentar o
peso regular do elemento sensitivo, e com todo cuidado collo-
cal-o sobre uma mesa, apoiando-o sobre um dos bocaes da caixa.

14. A armadura supporte pode ser lil>ertada com cuidado.

346. Desmontagem ua suspensão — Esta desmontagem
faz-se da seguinte maneira:

1. Retira-se a cobertura de metal com uma pequena
torção, em seguida a porca de suspensão, o garfo de ajustagem
e desligamí-se os três conductores;

2. Com uma chave ou com o próprio dedo, pela parte
inferior do tubo do annel phantasma puxa-se a suspensão, qu"
facilmente sahirá, visto estar livre;
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3. Retira-se o jogo de bilhas que trabalha na parte in-
ferior do tubo, afrouxando-se os quatro parafusos pela parte
externa.

347. Apparelhos corrêctores — A desmontagem com-
pleta do mecanismo corrector, não ha necessidade de fazer-se
por isso que uma avaria neste mecanismo, é rarissima.

Para uma bôa limpeza basta retirar-se os discos corrêctores,
tendo-se o cuidado antes de collocal-os em zero.

348. Armadura supporte — E' muito raro que se tenha
necessidade de se desmontar as peças que formam a armadura;
a limpeza é feita com toda facilidade sem se tornar preciso des-
montar peça alguma.

349. Motor gerador — A desmontagem do motor ge-
rador para substituição da armadura e bilhas (Vide Fig. 42)
é feita do seguinte modo:

ACv LiiJ LU ^».U

Fig. 41 — Stroboscopo

1. Retiram-se as escovas de carvões;
2. Desaparafusam-se os bujões BB' dos extremos do

motor, por meio da chave especial D;
3. Retiram-se as porcas PP' dos extremos da armadura:
4. Retiram-se os quatro parafusos p do lado AC;
5. Aparafusa-se o bujão B, mas invertido do lado AC;
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6. Com esta manobra força-se a parte AC do motor a
desligiar-se, ao mesmo tempo que obriga a porca po a sahtr
fora do eixo;

7. Procede-se da mesma forma com o bujão B'. Desta
forma a armadura fica livre e é facilmente retirada do logar
e substituída pelo AC;

8. O lado CC é aberto, retirando-se os parafusos, e as
bilhas são retiradas facilmente também.

350. Desmontagens das repetidoras —• E' de toda con-
veniencia, desde que se tenha de fazer um reparo qualquer
n'uma das agulhas repetidoras, que ella seja retirada do logar
e substituída pela de sobresalente. Na substituição das peças
internas, o mostrador deve estar a zero.

Deve-se ainda observar:

1. Na substituição dos vidros dos mostradores com os
respectivos engaxetamentos deve-se ter o máximo cuidado em
dar apertos iguaes aos parafusos, afim de evitar partir o vidro;

2. Na ligação dos conductores deve-se ter toda attenção
nos números exactos dos terminaes;

3. Finalmente, deve-se ter o máximo cuidado em evitar
humidade na parte interna das repetidoras.

351. Desmontagens de pequenas peças — Todas as
pequenas peças que fazem parte do apparelhamento completo
das agulhas gyroscopicas, constam do equipamento de sobresa-
lente que accompanham as mesmas; e desse modo, qualquer
peça que se torne necessária ser substituída, é encontrada na re-
ferida caixa. A desmontagem de qualquer dessas pequenas
peças é sempre cousa simples, e que pode ser feitas, sem ins-
trucção de espécie alguma, desde que se tenha em' vista que
nas agulhas gyroscopicas, todas as sitas partes são rigorosa-
mente ajustadas. A recommendação única a fazer-se, é que
jamais se deverá forçar uma peça. para fazel-a ir ao logar.

352. Bateria de accumuladores — A desmontagcm da
bateria para substituição, é uma operação fácil, porem que
requer o máximo cuidado nas ligações ao circuitot, porquanto
um engano na polaridade da mesma, pode acarretar sérias
avarias no gerador.

353. Montagem das peças ¦— E' uma operação feita
obdecendo aos mais rigorosos processos industriaes e sujeita
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ás mais rigorosas provas experimcntaes. Todas as peças do
lapparelhamento das agulhas gyrosdopicas Sperry, são sub-

mettidas igualmente á provas parciaes, durante as operações
do balanceamento.

Não obstante as provas rigorossimas feitas com referencia
ao balanceamento dynamico, tanto referente ás forças accele-
ratrizes como ás forças centrífugas, as agulhas gyroscopicas
Sperry, são submettidas a provas finaes para acceitação defi-
nitiva das mesmas. Estas provas são feitas por meio de um
apparelho chamado SCORESBY. que é uma plataforma es-
pecial movente, que consegue interpretar com v.r.-.tagem as
ondulações mais desencontradas de uni mar tempestuoso.
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Revista Marítima Brasileira
ANO LII SETEMBRO-OUTUBRO Ns. 3-4

SANTOS DUMONT

Já estava prestes a entrar no prelo o ultimo numero da nossa
"Revista" quando o radio nos transmitiu a infausta nova do fale-
cimento de Santos-Dumont. Poucas palavras dissemos do nosso
sentir; agora reatamos, com mais folga, as manifestações do nosso
preito á proeminente figura que se findou e que, excepcionalmente,
já em vida, a envolviam as auras da imortalidade.

O doloroso momento em que todos os brasileiros, em espirito, se
debruçavam sobre o esquife que continha os despojos de Santos-
Dumont, coincidia com a comemoração, em França e no mundo in-
teiro, do centenário da morte de Georges Cuvier.

Tal coincidência sobremodo nos impressionou bem como outra
singular simultaneidade: a do nascimento do genial naturalista no
mesmo mês, quasi no mesmo dia de Agosto de 1769 em que veio ao
mundo Napoleão Bonaparte. Goethe, outro grande homem con-
temporaneo dos dous, batisou Cuvier de Napoleão da inteligência.

A que propósito, inquirirá perplexo o leitor, surge aqui o nome
do grande creador da paleontologia, mesmo coincidindo a comemo-
ração de sua morte com o falecimento de Santos-Dumont?

O confronto se nos afigura a propósito: ambos desvendaram
dous grandes mundos; um ressuscitando uma fase do nosso Planeta
sumida, tendo sôbre-postas camadas geológicas e, á superficie, mon-

^
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struosos ossos esparsos de que formou esqueletos colossos; o outro,
o nosso imortal patricio, abriu á humanidade novo mundo no es-
paço, esse, ilimitado, por ser a -amplidão" medida por milhares de
anos de luz.

O mais pesado que o ar progrediu aos saltos, infringindo o afo-
rismo "natura non facit saltus." Trinta anos decorreram após ter
a "Demoiselle" feito o giro á torre Eiffel; o avião progrediu de modo
assombroso: aperfeiçoou-se de tal modo nesse curto espaço de
tempo que deixou a perder de vista o lerdo caminhar em milênios
da navegação de vela, fazendo mais em três lustros o que a de vapor
houve mister para evoluir das rodas de pás ao gigante e luxuoso
transatlântico de hoje.

Como todo o ente prevllegiado, Santos-Dumont tinha vasta
visão; abrangia horizonte que ia alem dos limites do tempo e do
espaço. Abarcava os anos no seu perpassar; seguia com a fértil
imaginação o vertiginoso progredir do frágil, em inicio, instrumento
que, por minutos, se alteou do solo e, aos hurrahs enthusiasticos
da multidão, fêz o giro ao colosso de aço do Champ-de-Mars.

Lobrigou travez dos tempos, crescer em vulto e velocidade o
aparelho do seu invento, quasi um brinco de criança, assumindo
proporções desmesuradas e cruzar, aos roncos de mastodonte, o
espaço, levando no bojo homens e carga de toneladas de peso!.

De coração bondoso, propenso ao apaziguamento, Santos-Du-
mont acalentava a esperança de que o mais pesado que o ar, veloz
e seguro, encurtaria as distancias, desfazendo as lindas que separam
nações, avizinhando os homens, tornando-os mais acessíveis e
melhores.

Essa fagueira visão esvaiu-se ante a brutalidade e crueza dos
homens; estes, transformaram o avião e dirigivel, em instrumentos
destruidores, em sinistros voadores que deixam após si a desolação
e a morte, soltando bombas e espargindo gases letais sobre popu-
lações indefesas.

Eis de onde provinha a quasi misantropia de Santos-Dumont;
é que a convivência ruidosa e egoistica da sociedade moderna se lhe
tornara insuportável. A sua desilusão era completa: assistiu a
mais cruenta das guerras; os beligerantes não satisfeitos em se
dilacerarem no solo, altearam-se no espaço e agrediram-se, com
mais encarniçamento, ao perpassar veloz do avião; esse instrumento
que êle sonhara ser a maquina de paz e união entre os homens...
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Fotografia histórica tirada a bordo do transatlântico em que regressou ao Brasil, em 1903, Santos-Dumont, logo após os seus
triumíos aérostaticos em Paris.

Rodeam Santos-Dumont jornalistas que, em comissão, o foram receber a bordo. Ao seu lado direito está o comandante A. Vinhaes;
á esquerda o Dr. Fernando Mendes de Almeida, então redator e proprietário do "Jornal do Brasil", á esquerda deste vé-s-e o
repórter Ernesto Senna, do "Jornal do Comercio??. Um pouco atraz do comandante Vinhaes divisa-se a figura do Dr. José Carlos
Rodrigues, então redator e proprietário do "Jornal do Comercio".
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A doença aguçara-se-lhe; sentia que a vida lhe fugia, quiz
morrer na terra que o viu nascer; á ela se recolheu, procurando um
recanto bem bonançoso, longe do bulicio das cidades. Súbito, ouve
o estridulo roquenho do canhão, quando estava prestes a exalar o
ultimo suspiro. Mesmo á beira do túmulo, a sua desilusão dos
homens e das cousa concretizou-se por assim dizer pois esse lugubre
troar significava que os seus compatricios iniciavam crua e inexpli-
cavei guerra fratecida!...

O que acima fica dito, embora em toscas expresões, partiu da
sinceridade e admiração de um brasileiro; ouçamos, agora, o preito
não menos sincero de um francês, filho da nação que Santos-Du-
mont considerava á sua segunda pátria:

...Un grand mort, dans 1'ombre, est étendu
Antour duquel, en choeur, pleurent les Agonies.

"A locomoção aérea tem trinta anos.Trinta anos que mais do
que trinta séculos, subverteram o mundo, anunciando-lhe novos
tempos.

A idade do ar começou...

Os que deram asas aos homens podem hoje desaparecer: ras-
garam o ultimo véu e realisaram o eterno sonho que acalentou,
depois de sempre, a imagem dos poetas e dos constructores de
quimeras.

Eis porque, no globo de hoje, sem mistério, sem distancias nem
dimensões, nada há mais que vêr e menos que vencer; as chamas
podem se extinguir.

Um apóstolo ora desapareceu; foi o maior entre os visionários.
Santos-Mumont, ha dias, em S. Paulo, solo natal, cerrou as asas,

"sôb o belo céu brasileiro onde os pássaros voam tão alto e tão fácil-
mente se altêam com espalmadas asas."

Poderia ter morrido em sua segunda pátria. A França, com-
pungida e respeitosa, teria guardado os despojos desse héroe cujo
coração lhe pertencia como a sua terra de origem.

Amava-a de todas as suas forças, dando-lhe apaixonadamente
o melhor do seu eu, da sua energia e da sua indomita coragem, tão
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orgulhoso da gloria que procurara ao nosso país como do brilho
lançado sobre o seu Brasil natal.

Tinha no sangue, pela dupla hereditariedade das raças fran-
cêsa e portuguesa, mães de perlustradores de oceanos, a sede de
grandes aventuras.

Sua vida foi um ato de fé ardente na mais bela de todas: a
batalha para a conquista do ar, de que permanecerá o primeiro
navegador.

Quando jovem, leu com transporte Júlio Verne, e a sua borbu-
lhante imaginação fe-lo, desde então, sonhar futuros triunfos.

Vivamente interessado pela mecânica e pelo automóvel, seguiu
as experiências aéreas do balão livre em França. Duas vezes deixou
o Brasil para estar em contacto com os aéronautas da época, obce-
cado pela idéa, que lhe parecia fácil, de adaptar um motor á bar-
quinha afim de dirigi-la a seu belprazer.

Duas vezes abre mão do seu intento, desanimado pelo scepti-
cismo. Depara, afinal, com um construtor que o ajuda a executar
o seu intento. Desse dia, tornou-se ferveroso animador de toda3
as buscas: nem as infrutuosas experiências, e menos as inquietantes
quedas em arvores ou em tetos, intibiaram-lhe o entusiasmo.

A 19 de outubro de 1901, vôa dos cerros de Saint-Cloud, con-
torna a torre Eiffel e volta, triunfante e festejado, ao seu ponto
de partida: tinha nascido o dirigivel.

Ganha o prêmio Deutsch da Meurthe: com a abundância de co-
ração que lhe era peculiar, dividiu a importância do prêmio pelos
pobres e pelo pessoal que o ajudara.

Auxiliado afinal pelo Governo, construiu diversos balões, mui-
tiplicou as ascensões, tornou aptas as suas maquinas, e Henrique
Rochefort, um dia, em artigo profético, admirou-se da indiferença
das autoridades em presença de graves conseqüências de uma tal
descoberta.

Em 1904, Santos-Dumont escreveu um livro em que o seu gênio
prevê o futuro das asas, futuro que não acreditava achar-se tão
próximo.
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"Quiçá, em meio século, ter-se-á conquistado o ar; há, porem,
um ponto no qual está firmada a minha convicção: é que o dia em
que se produzir a vitoriosa invenção, esta, não será constituida por
asas batentes, ou por qualquer cousa de análogo que se agite.
Acredito no movimento rotatório."

Cessa as experiências do dirigivel e, com a mesma paixão, con-
stróe máquinas volantes: nenhum fracasso o demove.

A 23 de outubro de 1906, vôa rumo á Bagatella no seu inacre-
ditavel Canard e foi bem sucedido no celebre vôo de 220 metros em
21 segundos, precursor genial da aviação, como fora o antecessor
dos dirigiveis...

Depois, creou as famosas "Demoiselles."

De então para cá decorreram vinte e seis anos. Os aviões
tornaram-se projectis e percorrem 220 metros em pouco mais tíe
segundo...

Ao alto de uma terra sobremodo percorrida, de mares cem vezes
vencidos e em céu hoje mui familiar, os novos conquistadores já
estam fartos de poderio, preocupados de novos segredos e ávidos
por se libertar dos últimos impecilhos.

Para penetrar, porém, mais avante no mistério desses temíveis
desconhecidos, os homens, então, serão forçados a escapar ao seu
planeta (*).

É a ultima quimera.

* *

A França não deixará partir esse apóstolo sem profunda emoção
e sem um preito de alto reconhecimento.

(*) O professor Piccard, na sua ultima ascensão, alteou-se a 16.500 metros.
Os mistérios da estratosfera começam a desvendar-se. Outros exploradores,
ainda mais audazes, com aparelhos mais aperfeiçoados, subirão mais e mais
e os homens, cada vêz mais, se afastarão do seu planeta.

A. V.
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Ante o nome desse extrangeiro, que foi um grande francês pois
aumentou, por seu heroísmo e o seu gênio, o nosso patrimônio de
gloria, visto ter sido á França que êle tudo deu, os jovens aviadores
devem meditar e lembrar-se.

Finou-se; os olhos se lhe cerraram com a visão do seu grande
sonho realizado, sôb o céu luminoso de sua pátria latina, ''onde

basta erguer os olhos para tornar-se amoroso dos grandes espaços
livres." Extinguiu-se, tendo entre mãos de aviador a medalha de
reconhecimento que lhe entregara triunfalmente a nação brasi-
leira, na qual estava gravada, na lingua natal, o verso do grande
cantor luso, poeta de conquistadores:

"Por mares nunca de antes navegados..." ousamos dizer por
perifrase:

"Por ares nunca de antes percorridos"...

A. V.



A Marinha e a Odisséa

Na "La Revue Maritime", o Capitão de Fragata H. Serre dá
prova de alto saber e erudição, publicando, com a epígrafe acima,
luminoso estudo que, por muito extenso, não nos é possivel para aqui
transcrever in totum.

Esforçar-nos-hemos, no entanto, a dár, mais do que pela rama,
idéa, embora desmaiada, de um labor de que, só por si, bastaria para
firmar alta reputação de quem o ideou e traduziu por escrito.

Odisséa, rezam os léxicos, significa viagem cheia de episódios e
de aventuras extraordinárias; serie de excursões amenizadas de es-
paço a espaço por peripécias engraçadas, aventuras espantosas e ex-
tranhas, etc.

Como poucos ignoram "Odisséa" é nome de um poema de Ho-
mero; poema grego famoso, reportando-se ás aventuras de Ulysses e
á sua volta á Itaca, após a guerra de Tróia.

O comandante H. Serre inicia o seu proficuo estudo com um
golpe de vista sobre as navegações homéricas. A acreditar Estrabão,
o geógrafo, e alguns glosadores mais recentes, a Odissúa, poema do
nxar, não passaria, rui opinião dos entendidos, de cartas de navega-
dores do tempo, os portulanos do Mediterrâneo homérico, o que, no
nosso século, se denomina "Instruções Náuticas".

"Quanto a disputar, diz com graça Serre, si essa ciência da Na-
vegação, era herança de fénicios ou cretenses, deixo esse cuidado de
investigação aos helenistas e arqueólogos ávidos de massacrar a quem
isso se sujeite a golpes de textos e de documentos".

O que o autor garante é que a época em que floresceu Homero
ou, muito antes, não era sime-barbara como se pretende; ao invés,
Primava por aprimorada civilisação. A Marinha de então, como a
de hoje e de todos os tempos, comportava navios mercantes e de
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guerra, barca de vela pesadamente carregada, ele frete e a galera
airosa de linhas fugedias, de vinte, trinta e cincoenta remadores.

Quando os gregos rumaram á Tróia afim de readquirir a mais
bela mulher do mundo, Helena, a ''profissional beauty" de então,
equiparam formidável armada sôb o comando de Agamenão; em-
bora não tivessem o predomínio do mar, foram porém os vencedores;
depredaram a cidade e trouxeram, á força, a formosa Helena que se
desfazia em lagrimas por se vêr privada do seu Paris.

Essa é a legenda que resume poeticamente séculos de guerras
econômicas: muito antes, porém, dos talassocratas micénios e a ex-
pedição dos argonautas, os primeiros traficantes da "Muito Verde", é
assim que os egípcios chamavam esse Mediterrâneo que ora denomi-
namos o "Grande Azul", foram, antes de tudo» piratas, flibusteiros,
corsários, exportando artigos de luxo, belas cativas arrebatadas no
Arquipélago pelos fenicios e, nas costas da Fenicia, pelos gregos-

A ,Odisséa é fértil em informações quanto aos métodos de nave-
gação então em uso- Os marinheiros daqueles longínquos tempos na-
vegavam sobretudo por cabotagem, raramente perdiam a terra de
vista, vogavam de ilha á ilha, ele cabo a cabo, buscando, ao cair da
tarde, praia abrigada onde encalhavam os seus barcos, pois as noites
eram para eles, supersticiosos, fecundas em terrores...

O poema de Homero, para quem o sabe interpretar, descreve com
a precisão de um documento de pilotagem, as ilhotas, os desembarca-
dôros e aguadas. Chama a atenção do navegante para os perigos dos
passes difíceis, ás correntes violentas, os turbilhões fatais eme se torna
mister evitar ou combater por sabias manobras.

O asj>ecto do céu e das ondas dá indicações preciosas aos capi-
tães experimentados eme prelustram o Arquipélago e transpõem anda-
ciosamente as trezentas milhas, sem escala, ejue separam Créta das
bocas do Nilo; pois o regime dos ventos não tem para eles segredos.
Conhecem a alternativa dos ventos etesianos, a regularidade dos do
Norte, "o belo e cheio Bóreas", que enche de alegria o coração de
Ulisses; temem as rajadas, a impetuosidade repentina do vento do sul,
o Siroco, o Notos tempestuoso que atira os barcos de encontro aos ro-
chedos esbranquiçados do rocio do mar ou os impele para as terras
dos antropófagos, dos mágicos, para o antro do Ciclope e ao leito de
Circê.

Muitas dessas particularidades terrifieas foram, sem duvida, in-
ventadas por certos navegantes no intuito de amedrontar os mari-
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nheiros concorrentes, assegurando-se, desse modo, do rico monopólio
de longínquos Eldorados. O arguto Ulisses prevaleceu-se desses em-
bustes: Calipso lhe foi acolhedora como a taiticiana o foi a Loti. Sabia,
como vinte e cinco séculos depois escreveu Cook, que — "o comercio
amoroso faz a segurança, entre selvagens, de ousados navegadores.

Calipso iniciou-o na navegação astronômica, como devia manter
a Ursa e o Carro á sua mão esquerda afim de voltar á pedregosa Itaca.
Nisso limita-se a ciência dos navegantes da época pois desconheciam
a bússola. Si, no emtanto, não eram guiados, nas rotas ao largo, pelo
magnetismo do polo, as narrativas de Ulisses e a historia do Velocino
de Ouro atraiam os seus pensares para as terras em que descobriam
fabulosos metais e os jardins mágicos e ás aventuras em que muitos
pereciam por se deixarem acalentar pelo traiçoeiro cantar da Sereia...

A historia deixa-nos incertos quanto á vida de Homero. Hérodoto,
o pai da Historia, informa que — "Homero viveu quatrocentos anos
antes dele Hérodoto", e... nada mais! A Odisséa, como a Iliada,
compõe-se de narrativas assás diferentes porém sempre inspiradas,
mas a unidade do texto bem como a perfeição dos versos fazem pen-
sar que foi obra de confraria mui antiga de cantores que se poderia
chamar "Homérides". O próprio gênio dos helenos consistiu enrpro-
duzir homens eminentes em todas as ordens, cuja independência fir-
mou-se em relação ás velhas corporações.

A fortuna da Odisséa não provem somente das belesas que toda a
antigüidade venerou, mas que ela foi, antes de tudo, a carta dos ho-
mens do mar, o seu canto predileto de aventuras.

As suas narrativas, que faziam tremer de entusiasmo os auditórios
aristocráticos da Eólia bem como a plebe marítima dos portos, remon-
tavam, sem duvida, aos antigos aédas tangedores de lira, que conhe-
ceram as glorias aqueanas e a "Geste" dos deuses, nas velhas realezas
do Poleponeso.

Eis porque os poemas odiéssanos evocam um Mediterrâneo e
uma civilização anteriores, de muitos séculos, a Homero. A fêodali-
dade, luxuosa e dourada como uma armadura, que a Iliada e a Odisséa
revivem, é bem diferente das tiranias que dominaram as cidades da
Ásia Menro do IXo ao VIIo século- Os ritos, as crenças, as artes da
guerra, as concepções sociais, são de época que marca o apogêo da
civilização do bronze e o poderio dos grandes barões micenianos.
A esses tempos áureos seguiram-se dias angustiosos: a invasão dos
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dórios, dos héraclitos vitoriosos, descidos dos Balkans, impuzeram ao
mundo heleno a rude civilização do ferro.

Da catástrofe, nova sociedade nasceu. Enriquecida, de novo, pelo
continuo trafego, renovou, com o Oriente, as relações milenarias do
Egeu, perpetuando a tradição dos conquistadores e dos navegadores
cujos poemas antigos celebravam o renome.

Victor Bérard provou, apoiando-se em fatos e textos irrefuta-
veis, quanto as descrições do mundo odioséniano são próximas da
realidade. Estrabão e a maioria dos antigos, consideravam esses poe-
mas como a fonte de toda a ciência geográfica.

As lembranças de expedições marítimas remontavam muito
dentro dos tempos, quasi na origem das civilizações do Egeu, pois o
IV milenario, isto é, bem antes da fundação de Tiro (2752 antes de
Cristo), a Crera já mantinha relações com o Egito. Os textos egi-
pcios confirmam as tradições gregas sobre os talassocratas do Medi-
terraneo pre-homerico, que foram, alternativamente, cários, lidios,
missenios, crétenses.

Na opinião de certos arqueólogos, não é somente de tradição fe-
nicia que Homero possue a sua ciência náutica; seria antes a herança
"dos 

povos mediterrâneos, cujo explendido passado, o poderio, a ati-
vidade, as excursões errantes e, ás vezes, temíveis, através do Ouadj
Ourit, da Grande Verde, reviviam, aos poucos, a memória dos ho-
mens.

De suas guerras e de suas relações com os impérios do Oriente,
possuíam uma espécie de cultura cosmopolita. Como o estudo dos
mitos nos confirma, deram-se grandes conflitos e fizeram-se gran-
des viagens provenientes de um espirito comum,, uma "koine" ver-
dadeira em que se misturavam artes e religiões- O tema generali-
sado da espiral, os cultos quasi universais do duplo-machado, do
touro e da pomba, são provas evidentes entre muitas outras.

O mundo da Odisséa é a franja do mar da "Talassa". Ao centro
do mundo antigo, o seu circo fluido daguas azues reúnem harmoniosa-
mente as humanidades diversas que vivem nas suas margens. Viram
as ondas acalentar, em as suas doces dobras, as imagens transparentes
dos deuses que transformaram, fazendo nascer Afrodite da espuma
do mar.

De cabo a cabo, também, os marinheiros caminharam; as ilhas
existentes nos "caminhos humidos" da Aventura, conduziram-nos do
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mar do Levante ao mar do Poente á conquista do ouro ou dos mis-
terios geográficos. Por toda a parte levantaram altares e conquis-
taram terras férteis, florestas e tesouros subterrâneos, só com os
meios de então, nada era impossível aos audaciosos navegadores. Por
isso, os seus nomes retêem, nas sílabas usadas pela legenda e pela
historia, a lembrança dos povos desaparecidos e de seus estranhos
idiomas.

Rico vocabulário geográfico bastou para levantar a carta econo-
mica do mundo cantado por Homero; esse vocabulário completa as
grandes linhas de atração em que se repartiam a curiosidade e as
cobiças dos buscadores de aventuras e tesouros.

Visavam, de certo modo, os três pólos que atraiam, como uma
força em conjunto utilitária e mística, os apetites incomparaveis dos
conquistadores de Epos: é Tébas á margem do Nilo, a cidade-luz do
mundo homérico, de que Tiro e Sidão não passavam de escalas; é a
Colchida de Jason onde reinava o Velocino dje Ouro; é, afinal, a lu-
minosa atração das terras virgens e das humanidades barbaras si-
tuadas para os lados das Portas do Ocaso, para além dos mares in-
explorados, onde os chamados surpreendentes das sereias provocam
a inquietude dos navegantes.

A época odisséana não ét portanto, somente o poema das ilhas,
mas, sim, como mostra Victor Bérard, o poema dos deltas e dos es-
treitos em que se localisaram os grandes episódios.

As rotas marítimas, porém, para os veleiros são desenhadas pelas
correntes aéreas- A Odisséa ilustra, pitorescamente, quanto possível,
a "Rosa dos Ventos" mediterrânea. Na bela estação, a alternativa
das brisas é favorável ás saídas noturnas dos pescadores e dos con-
trabandistas. Ao mesmo tempo, os ventos etesianos procedentes do
Norte estabelisam-se com regularidade propicia ás navegações para o
laijgo que levam os navegantes das Cicladas á Creta e de Creta ao
Delta. A's brisas regulares, porém, sucedem-se, no inverno, os golpes
de vento violentos, inesperados, que se entrechocam e enveredam pelos
corredores das ilhas; o mar, de pequenas vagas, assalta e lava as
rocas selvagens; as brumas fumam ao alto dos arrecifes; o vento da
Trapobana, depois do Zéfiro, eleva-se, encarneirando o mar; o som-
brio Notos trás a chuva em bátegas, e, após, vem Zeus, o acompa-
nhador de nuvens, "desencadeando Bóreas de infernais urros; êle
afoga sôb nuvens, plagas e ondas; a noite cáe do ceu" (Odisséa, IX,
67 e seg.), e o piloto, desamparado, ofuscado pelos relâmpagos, intui-
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dado pela chuva e granizo, mergulhado em trevas, naufraga de en-
contro aos recifes. ..

Essa navegação mediterrânea jamais foi de repouso para os na-
vios de vela e de remos, especialmente para os navios pouco seguros
dos Aqueanos. Daí, preferirem eles as rotas do largo ás cabotagens
prudentes, idas de cabo a cabo e de ilha á ilha, para fins sempre vi-
siveis em que se encontra, ao cair da tarde, abrigos seguros, fresca
aguada e praia propicia ao repouso reparador. Essas, são as condi-
ções que buscam, de preferencia, para os pontos de escala, pois as
preocupações de estar em segurança lhes interdiz as baías profundas,
as angras fechadas onde os indígenas mal intencionados lhes poderiam
embotelhar o canal. Ulisses isso aprendeu á sua custa como a sua equi-
pagem quando, saindo de seus cuidados, quiz vêr de perto os antro-
pofagos de Lestrigão.

O mundo odisséano é, portanto, um mundo em que o marinheiro
navega para vender, comprar, depredar, conquistar. Assim, pois, êle
quer saber o que vai achar nas ribas longinquas que pretende acostar-
Eis porque formavam esses velhos portulanos, ingênuos e magníficos,
que artistas desconhecidos ilustraram para goso da vista, mas, espe-
cialmente para as necessidades da navegação e do comercio daqueles
bons tempos. A Odisséa é uma verdadeira "carta falante". Vê-se
nela pintados, ao natural, os estranhos reis e os chefes bárbaros, os
costumes dos civilisados e os dos selvagens, clientes ou inimigos, hos-
pitaleiros ou ferozes, na decoração exacta de rochedos e montes, de
arvores e fontes que, de súbito, se animavam. O Ciclope tem a apa-
rencia do vulcão, e o vulcão o do "olho arredondado" do Ciclope; a
grota, o barranco dão vida a ninfa que os habita e que recebe o seu
nome: "Calipso", monstros marinhos povoam os mares, simbolisando
báratros e turbilhões que abocanham, de uma só vez, navios, sem
esquecer as equipagens.

Esse perpassar sobremodo animado de marinhas, paisagens, de
cenas de caça, de pesca, de canibalismo, orquestradas pelos ventos, as
borrascas do mar fantástico e violento como as mulheres e as divin-
dades homericas, constitue, a um tempo, o Poema e o Guia do nnti-
quissimo Mediterrâneo. Desenha, de muito próximo, as cartas com
entradas e saidas de portos, abrigos, angras conhecidas e, de súbito,
nos revela as necessidades singulares do trafego em sua origem.

Por sua vêz, este, nos explica a prosperidade dos reinos fi prin-
cipados marítimos de Epos.
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O catalogo dos navios (Iliada, II, 485-785) dá uma situação das
frotas aliadas que se pôde considerar como exacta na época em que
a guerra foi declarada contra Tróia- Esse documento representa de
certo modo, a imagem da talassocracia aqueana quando no seu apogeu.

Por êle sabemos que a Grécia continental possuía 262 navios, o
Peloponeso 420, as ilhas lonias 92, de que 12 formavam a esquadra
de Ulisses, a Creta 80, as Esporidas 42, a Grécia do Norte e a Tes-
salia 280. Seja, ao todo, 1.176 navios dos quais a frota mais poderosa
era comandada por Agamenão.

Afim de imaginar que espécie de navios eram eles, não nos fal-
tam documentos. As representações de diversos navios que chegaram
até nós, poderiam servir para ilustrar os textos da Iliada e da
Odisséa.

Nos vasos de terra cota, com incisas decorações, provenientes
de Sira e de Filacopi, figuram debuxos sumários de navios egeanos:
navios de mar alto, esguios em cuja proa elevada firmava-se o Peixe
simbólico de Sira e, em haste esguia, ondulava flamula semelhante as
bandeiras do muito antigo Egito.

Esse modelo de navios é também representado em uma gema
miceniana e no disco de Faistos. O' leme é o de todas as marinhas da
antigüidade: remo á esparrela, de um e outro bordo do navio, mano-
brado por uma cana só. Essa "galera subtil" navega á vela e a re-
mos; as bordagens inferiores são munidas de ordens de remos; do
único mastro central, que se podia deitar sobre os bailéos (coxias),
partiam^ estais e foices eram fixadas avante e á ré; a única vela era
içada por cabos de couro.

Com esse, caso possamos assim qualifica-lo, arvoredo rudi-
mentar, só se utilisavam da bojuda vela com vento largo ou á popa;
ao resto, eram os remos que vigoravam. O remo supria, então, o
vapor e o motor: ia de encontro ao vento, vencia as calmas e recolhia
aos portos independente de qualquer vento.

Essas figuras nos. oferecem o modelo do navio homérico tal qual
o minucioso estudo dos textos, que devemos a Victor Bérard. Um
"cruzador" rápido e leve, "navio de boca aberta", de fundo chato,
em que a carga está ao ar livre. Os remos apoiam-se em toletes com
estrôpos de couro crú e, quando desnecessários, repousando enfilei-
rados ao longo dos bordos. Os "ikria", com altos castelos, á proa e
á ré, teem balustradas com clara-boia. A' proa mantem-se o vigia
de quarto; á popa, o capitão ou o piloto accionando o leme. Durante
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o combate, arqueiros c piões com chuços, lançadores de dardos, do
alto dos castelos, hostilisavam o inimigo. Nas cobertas, quando o
navio é de convés, nos bancos de voga assentam-se os remadores,
deixando a meio espaço suficiente ás coxias que permitiam a pas-
sagem livre. Ulisses percorria-a de popa á proa para exortar os sues
homens no momento perigoso de transpor a Skylla (Odisséa, XII,
197).

Esse navio de combate e de transporte parecia-se com os pe-
quenos barcos fenicios, a esses "corsários marítimos" cie que fala Es-
trabão, mas, certamente, aos navios ligeiros egípcios de que se co-
nhece os especimens desde a VI dinastia faraônica.

Os frescos do templo de Deir-el-Bahari, representam, com toda
precisão, a frota da rainha Hatshopsitu, composta dessas "belas 

ga-
leras subtis", estreitas e longas, de bordos elevados;, armadas de
trinta remadores; todas semelhantes, pelas características e arma-
mento, ás que fizeram a fortuna dos aqueanos homéricos.

A perfeição do tipo será a "Pentócontora" 
que Danaos fez co-

nhecer á Grécia antiga no decurso do XVI século.
Há quem pense que certos navios dessa época já tinham esporões

e ordens de remos; só foi, porém, alguns séculos depois que as Ma-
rinhas de guerra generalisaram o emprego de navios munidos de
esporões resvés a água, tendo a popa fortemente recurvada e com
duas toldas com remadores. Foi assim que no VII século, Senaque-
ribe, rei da Assíria, fêz construir pelos fenicios uma frota de guerra
composta de navios desse tipo.

Os bordos protegidos por escudos redondos servindo de mau-
teletes (parapeitos portáteis) para abrigo de soldados e cativos- Tais
galeras foram concebidas unicamente no intuito de combate pelo cho-
que e abordagem, e cujas qualidades marinheiras eram sacrificadas
aos dous fatores principais da tática naval: a velocidade e o arma-
mento; primeira etapa de uma evolução cujo termo seria o cruzador
de batalha de 40-000 toneladas, tipo Hood-

Os poemas homéricos mencionam mais o "amplo e bojttdo navio
de carga de vinte bancos de remadores". E' o tipo de navios de alto
bordo "que 

podem atravessar o grande pego dos mares" e que os
fenicios construiram para as necessidades do trafego. Esses "car-

gos", mais lentos do que ágeis cruzadores, eram melhor adaptáveis ás
navegações de alto mar transportando gente e mercadorias de Tiro,
de Sidon, de Aradus, até ás feitorias da África e da Ibéria.
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A humanidade quasi nada se renova em as suas necessidades
essenciais: cereais, vinhos, azeite, metais, textis, colorantes, são, na
idade homérica, como no XXo século, as principais matérias cuja aqui-
sição preocupa as nações civilisadas. Em todos os tempos se torna
mister o controle ou a exploração das minas, dos bosques de cons-
trução, das matérias tintoriais, transformando-os em produtos ma-
nu faturados e encontrar para esses produtos aquisidores em maior
numero possivel.

O atlas do mundo odisséano desenha as correntes de transporte,
as linhas de trafego, que ligam entre si os mercados mundiais dessa
época.

O Arquipélago fornece aos estaleiros navais a madeira das ilhas
dotadas de florestas, abundantes de minas de ouro e de cobre, em pes-
carias de purpura. Certas ilhas como Mélos produzem enxofre,
alumen, etc. Por toda a parte, multiplicam-se as fundições, as usinas
de murices, as feitorias, os entrepostos tanto indigenas como estran-
geiros. Certas ilhas, sobretudo o continente, possuem riquezas agri-
colas que permitem abastecer navios e a longinqua exportação de
trigo, de azeite, de vinho, etc.

Em Homero as belas armas de bronze procedem também das fa-
bricas levantinas. Chipre forneceu a couraça a Agamenão (Iliada,
XI, 20). A Creta minoana tinha renome pelas belas armas e pelos
seus hábeis artesões. A industria, porém, mais espalhada em Creta,
no Egeu e no Péloponeso foi a cerâmica. Os vasos minoenos, a louça
de barro das Cicladas e de Micena, eram exportadas para todo o
mundo então conhecido- Troços, cacos, são encontrados no Egito, na
Palestina, na Espanha, nas Baleares e até na parte mais recôndita do
Mar Negro. A influencia de sua decoração e de seus motivos fez-se
sentir ainda mais longe; mas, porque vias e de que modo? eis o que
é impossível estabelecer.

A necessidade de viajar não é previlegio do XX século. Depois
que há homens le que vivem, tudo lhes serve de pretexto para se
porem a caminho, sobretudo a fome e a sede de aventuras. Pode-se
conceber a historia duma humanidade imóvel?

Os impérios cerrados entre muralhas nunca se desenvolveram:
ao invés, os povos migradôres foram os fermentos os mais ativos da
civilisação e do progresso. Esses mesmos povos não exerceram dtt-
ravel influencia enquanto não se tornaram marinheiros.
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Nos vastos espaços continentais, a internação das raças e das
nações é lenta. E', ao contrario, ativa nas costas, pois o mar é o grande
caminho, como indica a palavra "Pontos", 

que unia, entre elas, huma-
nidades variadas vindas ás suas plagas de todos os pontos da Rosa
elos Ventos.

As guerras acrueanas, as expedições á Tróia e ao Nilo, só ti-
veram tais amplitudes porque os talassocratas anteriores, perlustra-
dores do mar, tinham creado uma idade de grandes viagens, de trocas
em terras estranhas, em época de navegação intensa, de rotas de mar,
também de invenções, de processos industriais, de carros ligeiros e
de navios rápidos.

Essas guerras, de per si, foram "viagens de nações". Em toda
a antigüidade até aos nol*ís dias, a bacia do Mediterranteo é um vaso
fechado em que todas as potências, Oriente-Ocidente, se vêem mis-
turar e condensar. De tal mistura sairam bens os mais preciosos á
humanidade.

Eis porque todas as legendas mediterrâneas, todos os cultos
ultrapassam os estreitos limites em que as escolas rivais parecem
cuierer encerrar.

Não nos devemos, portanto, espantar se os nomes das divinelades
da Hélade: Afrodite, Héracléa, Dionisos, Hera, Poseidon, Apoio, não
sejam nem sémiticos, nem gregos. De que Olimpo descendem, em
que mar nasceram, tão misteriosos como a própria palavra "Ta-

lassa"?

Depois de três mil anos, a civilisação marítima cantada por Ho-
mero, desapareceu do Mediterrâneo. As minas de Uion e de Micénas
soterradas na poeira dos tempos, as belas e ricas cidades lévantinas
tragadas pelo mar, sobrevivem, comtudo, na memória dbs homens
graças unicamente ao prestigio de Iliada e da Odisséa. Coube á nossa
época, que quer explorar o tempo e o espaço, de fazer surgir elas
camadas profundas feitas de terra e ele esquecimento, a verdadeira de-
coração de um mundo desaparecido; de colecionar as armas., os en-
genhos, as jóias, as gravuras usados pelos contemporâneos ele
Ulisses.

I )s seus descendentes, e os dos seus émulos os fenicios, conti-
nuaram durante trinta séculos até aos nossos dias, os emprehendi-
mentos lucrativos nesse Mediterrâneo que persiste em lhes ser pátria
comum.
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Têm, ainda os seus interpostos nesse baixo Egito, onde se insta-
laram de tempos imemoriais; os seus negócios, porém, ora estendem-
se á cinco continentes. Possuem feitorias na África, bancos em Lon-
dres e Calcutá e são encontrados em Shangai, em Cantão, em Mel-
bourne-, em Frisco e em New-York, essas familias helenas ou levan-
tinas, tendo após si séculos de negócios de expedições e de emigração;
longe da sua pobre pátria, acumulam fortunas reais, nunca esque-
cendo a terra sagrada.

Nas cidades e metrópoles que se elevam no entroncamento das
vias comerciais, perpetuam, ao seu modo, as dinastias de Tirinto e de
Argos, acumulando o ouro e depósitos em os seus cofres bancários.
Asseguram, assim, em uim mundo americanisado, a permanência de
certos valores mediterrâneos, mas esse acumulo de riquesas, por ma-
teriais que sejam, jamais conseguem arrancar do espirito de quem as
amontuou a piedosa reminiscencia da gloria helena de que Homero
foi o imortal cantor e Ulisses o mais subtil heroe.

A. V.



FORÇAS LIGEIRAS, EM UMA AÇÃO NAVAL

Em uma guerra naval, a parte mais ativa cabe, sem contestação,
ás Forças ligeiras. Constituem elas, por isso mesmo, elementos de
primeira ordem, aos quais estão reservados papeis de alta relê-
vancia.

Vemo-las, esclarecendo as Forças Principais, acompanhando-as a
todo momento em continua e ativa vigilância- Viemo-las, com os
seus Cruzadores ligeiros apoiar os Contra-Torpedeiros e Submarinos,
em seus ataques audaciosos. Vemo-las, emfim, nas suas múltiplas
obrigações, cumprindo valorosamente a sua missão em um combate, a
qual se resume no seguinte:

a) Atacar a — linha de batalha — inimiga, desde que as cir-
cumstancias sejam favoráveis;

b) Proteger a linha de batalha contra os ataques das Forças li-
geiras inimigas;

c) Obter e transmitir ao Comandante em Chefe as informações
sobre as forças inimigas, ataques torpedicos prováveis, operações de
minagem e alterações na situação que j>ossa interessa-lo;

d) Manter o contacto com a — linha de batalha — do inimigo, se
procura evitar o combate, transmitindo ao Comandante em Chefe e as
Forças de Contra-Torpedeiros de ataque, as informações sobre os
movimentos e posição do inimigo.

O principal objetivo das Forças ligeiras é a — linha de Batalha —
inimiga. Assim sendo, os combates secundários devem ser evitados,
antes que as esquadras de batalha estejam empenhadas.

O principio do objetivo em armonia com o de superioridade, deve
estar sempre presente em todas as ocasiões.

A concentração de Forças é uma medida que deve prevalecer as
demais, tendo sempre em consideração o objetivo principal.
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Um ataque de Forças ligeiras bem coordenado e levado a efeito
quando o inimigo estiver sob um fogo eficás dos canhões da — linha
de batalha, — sugeitando-o ao mesmo tempo a ataques simultâneos de
torpedos, torna a sua situação bastante desvantajosa e, quiçá, critica
se houver a cooperação de submarinos.

A posição das Forças ligeiras em uma disposição de Batalha é de-
terminada de acordo com o respectivo plano, e, portanto, a sua con-
duta, dele ficará dependendo.

O seu emprego em um plano é uma das partes mais difíceis de ser
atendida de um modo proficiente, em face das varias situações que se
podem apresentar em uma batalha naval.

Comtudo, a organisação de bons planos com alternativas prova-
veis, constituirão guias preciosos na conduta que se devle ter no com-
bate. E esses planos executados por Comandantes que tenham a per-
feita apreensão dos princípios fundamentais da guerra, quer dizer,
com um bom doutnnamento, constituirão para o sucesso um elemento
de grande importância.

Em resumo: as Forças Ligeiras atacam com torpedos a linha de
Batalha inimiga quando os Corpos de Batalha antagonistas estão em
ação empregando a sua bateria principal, desfechando-lhe golpes si-
multaneos e decisivos, tendo em consideração a aplicação correta dos
princípios fundamentais da guerra, o que determinará o êxito favo-
ravel na consecução do objetivo visado.

César da Fonseca.
Capitão de Corveta

\. y



"nnpnNrnnti"

Pela primeira vez, na Historia da Aviação, os pilotos 
"oceânicos",

que, pelos gestos por eles realizados, são os maiores e os mais conhe-
cidos, reuniram-se em congresso, afim de oferecer ao progresso hu-
mano os frutos de sua preciosa experiência. Roma, a cidade antiga
que dominou o mundo, de cuja orgulhosa civilisação tiraram os
brancos a sua origem, era o lugar mais digno dessa grandiosa
reunião.

Em Roma, os grandes pilotos receberam, tanto do Governo como
do povo em massa que lhes aguardou á passagem, o Triunfo Romano,
outróra decretado aos cônsules e imperadores.

Aceitando o convite do "Reale Aero-Club" da Itália, quasi todos
os "oceânicos" compareceram ao Congresso; os que por algo não as-
sistiram enviaram a sua adesão.

Presentes: Itália — general ítalo Balbo, ministro da Aviação;
general Valle, chefe do Estado Maior da Aviação; Artilo Biseo; Ar-
turo Ferrarin; Ulisse Longo; Stefano Cagna; Guido Bonini; Jadopo
Calo Carducci; Ireneo Moretti; Alessandro Vercelloni; Letterio Can-
nistracci; Alfredo Agnesi; Silvio Napoli; Emilio Draghelli; Leonello
Leone; Giusq>pe Marini; Alessandro Miglia; Renato Donadelli;
Pietro Ratti; Luigi Questa; Giuseppe Teucci; Giacomo Brenta.
Brasil — Newton Braga; João Ribeiro de Barros. Portugal — almi-
rante Gago Coutinho e o piloto aviador português Manoel Gouveia.
França — Dieudonné Costes, Jean Dubry, Léon Challe, Armand Lotti,
Leo Gimié, Jean Mermoz, Jean Assollant, Maurice Bellonte, René Le-
févre. Alemanha — Eduard Zimmer, Hermann Kohl, Wolfango von
Gronan. Inglaterra — Sir Arthur Witteu Brown. Irlanda — J. P.
Saul. Espanha — Francisco Iglesias, Ignacio Jimenez, Júlio Duiz
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De Alda. Estados Unidos — Harold Gatty, George W- Haldemann,
Albert F. Hogengerger, Holden C Richardson, Mc. Mullen, W- W.
White. Hungria — Georges Endretz. Uruguay ¦— Larre Borges.

O Congresso foi solenemente inaugurado a 22 de Maio na sala
dos Horacios e Curiacios, no histórico palácio do Capitólio que, ha dous
mil anos, domina a Cidade Eterna, e de onde as águias de Roma levan-
taram o vôo para a conquista do mundo.

Junto ao soco da grande estatua de Júlio César, Mussolini pro-
nunciou o discurso da abertura, em presença dos Ministros, do Corpo
Diplomático e dos altos funcionários do Estado.
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Mussulini inaugura 0 primeiro Congresso dos "Oceânicos" no palácio do
Ciimpidoglo em Roma

Na sessão da tarde, os "oceânicos" reuniram-se na vasta sala do
palácio histórico do príncipe Ruspoli, onde, efetuaram todas as suas
sessões posteriores.

Por voto unanime, o general Ralbo foi aclamado presidente, fi-
xando-se 0 fim e a ordem do dia dos trabalhos do Congresso.

Ao Congresso foram apresentadas as seguintes questões:
a) E' possível estabelecer uma linha regular ao alto do Atlântico,

entre a Europa e a America?
/)) E' mister escolher uma rota ou diversas?
c) Quais são os melhores mezes para a rota do Sul e a do Norte?
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Assolant declara ser impossível a rota do Norte, que será prati-
cavei, quiçá, daqui a alguns anos quando se dispor de aparelhos po-
dendo voar a 12.000 metros de altitude. Não obstante admitir que as
condições do Atlântico sul sejam melhores, exprime a idéa de que, por
emquanto não será possível estabelecer serviços comerciais, mesmo
nessa zona.

Iglesias, reivindicando para a delegação espanhola a proposição
de aerodromos flutuantes, é de opinião que, para os vôos transatlan-
ticos, tornam-se precisos aparelhos construídos expressamente; pensa
que a navegação estratoférica poderá resolver esse problema.

Richardson, Wilkins e MacMuller discutem também, emitindo di-
ferentes proposições.

Entrementes, foram lidas algumas das relações apresentadas pelos"oceânicos" 
quanto ás suas próprias viagens e sobre as experiências

pelos mesmos feitas.

Para um melhor exame do problema o general Balbo propoz no-
mear três comissões, encarregadas, uma, de discutir e opinar no re-
f erente aos problemas da navegação aérea no Atlântico Norte; a outra,
no Atlântico Sul; a terceira, no Pacifico.

A proposição foi aprovada e, logo. nomeadas as Comissões.

Na sessão da tarde, continuou-se, terminando, a leitura dos re-
latorios.

A 23 de Maio, celebrou-se, com solenidade, os funerais do "océa-

nico" húngaro Endretz e de seu mecânico, que pereceram envoltos em
chamas com o respectivo aparelho "Justiça 

para a Hungria", que res-
vaiou •— verdadeiramente, capotou ao aterrissar, incendiando-se logo,
de modo que não foi possível acudir aos dois aviadores, apezar da abun-
dancia de recursos do aérodromo no aeroporto de Roma. Essa catas-
trofe ecoou dolorosa e profundamente em toda a Itália. O Governo ita-
liano resolveu oferecer á viuva do piloto 100.000 liras, e a do seu me-
canico 50.000, presenteando com um novo aparelho ao Governo Hun-
^aro.

Ao trem em que recambiaram á Hungria foram acompanhar os
féretros todos os aviadores indo á frente deles, a pé, Mussolini e
Babbo.

Os "oceânicos" foram recebidos, no palácio do Quirinal, pelo
rei Victor-Emanuel III.
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A 24 de Maio, as Comissões continuaram as discussões; ofere-
cendo-lhes, á noite, o Ministro da Aviação, um banquete e o GoVer-
nador de Roma, uma festa noturna no Palatino, onde ainda subsiste o
antigo "Castello dos Césares", em que, dizem, Néro assistiu ao in-
cendio de Roma.

Na manhã de 25 de Maio, as comissões ainda trabalharam, ter-
minando os trabalhos nas sessões da tarde e da noite, aliás, depois das
três horas da madrugada.

"A sessão da noite foi muito importante; encerrou-se pelas se-

guintes deliberações:
"Serviços aéreos comerciais são possíveis, comtanto que se dis-

ponha de aparelhos adequados; que os itiríerarios sejam bem esco-
lhidos; que as condições atmosféricas sejam favoráveis (voto una-
nime).

"A navegação aérea, como a navegação marítima, deve ser livre
para todas as rotas" (votado com abstenção das delegações francesa
e espanhola, ligadas pelos acordos quanto á rota dos Açores, aliás, das
ilhas portuguesas do Atlântico, cuja concessão foi feita a troco da pro-
messa do estabelecimento de carreiras aéreas entre Brasil e colônias
portuguesas de Guiné, Angola e Moçambique.

"Instituir-se-á em Roma um Centro internacional de estudos para
a navegação aérea oceânica".

Após o discurso de encerramento pronunciado pelo general Balbo,
respondendo-lhe, em nome dsa delegações, Sir Arthur Witteu Brovvn,
o Congresso finalizou os seus trabalhos.

A 27, os membros do Congresso assistiam á "Giornata delFAla";
a 28 e 29, visitaram Nápoles, Pompéa, Sorrento e Capri; recebendo em
toda a parte, das autoridades e população, calorosa acolhida. A 30,
chegaram a Florença, onde admiraram os riquíssimos tesouros artísticos
e os deliciosos subúrbios. A 31 de Maio e 1" de Junho, visitaram Ve-
nesa, terminando, na cidade antiga que outróra dominou os mares do
mundo então conhecidos, a viagem triunfal através da Itália-

Na noite da partida houve recepção no Palácio Ducal, com ma-
infestações populares a Balbo e aos aviadores oceânicos. Na véspera á
noite, a entrada em Veneza foi em corso de gondolas, estando
o grande canal iluminado e havendo manifestações populares, como de
resto, as houve sempre que entraram em outras cidades italianas.
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A imprensa italiana e estrangeira salientou a alta importância do
"Congresso dos oceânicos" que, com a sua incontestável autoridade,
emitiu votos e deliberações que terão grande valor para o progresso das
comunicações aeronáuticas entre os povos do nosso planeta-

O povo italiano acolheu sempre os transvoladores dos Oceanos
com provas de carinho, como se todos fossem italianos. Balbo mostrou
idêntica consideração, notando-se que sempre procurava pôr os bra-
sileiros em lugar de destaque, acentuando assim a sua gratidão pela ma-
neira como não só os seus predecessores italianos, como a sua esqtta-
drilha, tinham sido recebidos no Brasil.

O Sr. Almirante Gago Coutinho informa-nos que, em seqüência da sua opi-
nião pessoal já, por varias vezes, exposta na imprensa, e recentemente preconi-
sada em França, debaixo do ponto de vista técnico, pelo engenheiro Aurel da
casa Cams, aludiu mais uma vez ás vantagens de se estudar um novo typo de
avião marítimo, para o serviço transatlântico, o qual seria lançado de terra, na
ocasião e boia fixada, sem dependência do estado do mar ou do vento.

Especialmente para o serviço do correio da America do Sul, as condições
das ilhas, Arava, do arquipélago de Cabo Verde, e Fernando de Noronha, per-
mitem adequar cm cada uma delas um pequeno porto de abrigo, e dispor em
barreiras de 50 metros de altura os planos inclinados, donde os aviões seriam
catapultados sobre o mar, com toda a segurança.

O Congresso de transoceanicos não acolheu com grande entusiasmo esta ino-
vação.

(Da Redação).



O Silurificio Italiano p os seus torpedos

O Silurificio Italiano, Sociedade Anônima, de propriedade da
Banca Comercialc Italiana, está situado na zona industrial de Nápoles
e começou a trabalhar na produção de torpedos italianos em 1915, tendo
sido dada modernamente a essa fabrica a construção dos torpedos des-
tinados ao S. E. "Humaitá".

Anteriormente, no mesmo local, sob outra firma, já se construíam
tubos lança-torpedos para a Marinha Italiana, aproveitando-se insta-
lações já aí existentes para fabricação ele automóveis.

Tais tubos continuam a ser feitos, bastante melhorados, como
também compressores de ar, de preferencia horizontais.

Antes de 1915 foram compradas patentes da casa ÍWhitehead, de
Fiume, para construção de torpedos na Itália, tendo-se então trans-
formado completamente para essa industria as instalações então exis-
tentes.

Daí estar ligado até bem pouco tempo o sub-titulo "Brevetti

Whitehead", ao titulo "Silurificio Italiano".

Situada dentro da cidade, com facilidade ele comunicações por
automóveis, bonds, auto-onibus e estrada de ferro, da qual lhe fica á
margem e distante 3 minutos ela Estação Central, dispõe de uma área
de 55.000 metros quadrados, dos quais 22.000 ocupados- por suas ofi-
cinas e demais construções.

O Estabelecimento fora preparado e provido de maquinas espe-
ciais para laboração de torpedos, algumas aí mesmo fabricadas, sob a
orientação do Comandante Schmid, da Marinha Italiana, que estivera
em Fiume por espaço de 3 anos e que já fabricara torpedos em S. Bar-
tolomeo (Spezia), oficinas da Marinha.
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De 1915 até o fim da guerra européa aí foram construídos cerca
de 800 torpedos, tipo Whitehead.

Após a guerra, a Marinha Italiana indicou ao Silurificio os melho-
ramentos reclamados pela experiência, decidindo a Fabrica crear um
outro tipo de torpedos, estabelecendo principalmente um novo modelo
patenteado' de motor a cilindros verticais.

Uma verdadeira fortuna foi ;jasta antes de chegar-se a uma so-
lução satisfatória.

Com essa intenção foram melhoradas mais ainda as suas insta-
lações, paralelamente ás oficinas de um outro gênero de industria: o
fabrico de radiadores de calor e respectivas caldeiras, para instalações
Particulares de aquecimento.

Maquinas e ferramentas especiais são utilisadas para a usinagem
rápida de grande numero de peças de torpedos.

No ano passado foram ainda adquiridos por intermédio da casa
Adler mais 10 tornos com 16 variações de marcha, com dispositivos
modernos, lubrificação automática, etc, 4 freses alemães e outras ma-
quinas mais, esperando a Fabrica produzir cem (100) torpedos anual-
mente.

EDIFÍCIOS

Conforme a planta que adiante se vê, o Silurificio é constituído
de 6 grandes grupos de oficinas, do edificio da administração, do re-
feitorio, garage e outras menores dependências, fartamente arejados e
iluminados.

OFICINA DE TORPEDOS

Na planta, (1) é a grande oficina de torpedos, com 30,n X 'I0,n,
com grande numero de maquinas varias, algumas especiais, outras
automáticas, tornos e freses de fabricação alemã recentissima, barenos
(tornos grandes especiais para a usinagem e retificação dos reservato-
rios), etc.

O preparo do reservatório requer cerca de 400 horas, reduzindo-se
de mais de metade o peso original.

Um sistema simples de montagem de transmissões para as arvores
de movimento dos diversos grupos de maquinas torna impercetivel
quasi as vibrações tão prejudiciais á conservação e eficiência das insta-
lações.

As arvores das transmissões nas modernas oficinas giram agora
sobre mancais a esferas.
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Cada grande grupo de maquinas é dirigido por um Contra-Mestre
Encarregado.

Uma área de cerca de 70 metros quadrados, dentro e a um canto
da oficina, é tomada com as maquinas e demais aparelhamento em-
pregado no preparo, montagem e verificação dos aparelhos regula-
dores, havendo aí 4 mesas para regulamento de giroscopios.

No canto fronteiro e em área semelhante está a Secção do con-
trolc completo de todas as peças fabricadas, (calibragens, pesos, me-
didas, etc-) e da qual se ocupam 15 empregados.

Aí se encontra um moderno aparelho para correção do equilíbrio
do toro do giroscopio e um outro, separador rigoroso das pequenas
esferas dos giros.

Aí ha também uma maquina antiga para provas de tração e alon-
gamento.

Nesta oficina está ainda a ferramentaria, com um sistema de ca-
dernetas individuais para anotação de ferramentas de consumo e outras
para calibres, verificadores, etc, entregues aos operários.

Numa outra Secção ha o aparelhamento para a prova hidráulica c
a óleo dos reservatórios C suas tampas e hidráulica dos diversos órgãos
sujeitos á pressão de ar.

Em outra pequena dependência se faz a cimentação de algumas
peças.

Próximo a esse edifício está um outro semelhante (2), de
80"' X 20m, para montagem, provas, verificações e embalagem dos
torpedos.

Aí se encontram dois freios Froude, tipo D. P. X., com a apa-
relhagem necessária á medida da potência dos motores e regulação do
funcionamento dos torpedos prontos; tanque para determinação da
flutuabilidade e banda e para prova hidráulica interna de comparti-
mentos; instalações para verificação de funcionamento do pulverisador,
da bomba, etc.; desempeno, aparelhamento para medidas internas e ex-
ternas dos reservatórios, bancadas, etc.

Uma caixa dágua elevada de 20'" sobre armação de ferro, junto a
esse edifício, é destinada ao funcionamento dos freios.

Num extremo desse edificio está a deposito das obras prontas,
depois de controladas e marcadas pela fiscalização as que o devam ser.

Este edificio é provido de uma ponte rolante para cinco tone-
ladas, que o percorre em todo o seu comprimento.
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Contíguo está a dependência dos compressores para o serviço de ar
das oficinas, onde estão trabalhando dois do tipo horizontal, com pro-
dução de 161 por minuto cada um a 200k de pressão e onde está mon-
tado um outro vertical.

Um outro edifício (3), de 80m X 40™ contém outras maquinas e
aparelhamento Para fabricação de peças em geral, de torpedos, tubos,
compressores, radiadores de calor, etc. E' na fabrica por isso chamada
oficina de mecânica diversa. Nela se constróem os tubos tríplices aéreos
com conteira elétrica, para torpedos de 0ra,533, dos quais a fabrica já
tem encommenda de 54 para a Marinha Italiana, bem como tubos sim-
pies e binarios de 0m,450.

Em 1930 aí estavam sendo fabricados também seis tubos sub-
marinos de 0n',533 para a Marinha Rumaica.

Nessa oficina prepara-se também uma espécie de tubo de lança-
mento de exercício de torpedos, em fôrma de calha e nela fabricadas
as maquinas para produção dos radiadores de calor e outras.

Os compressores de ar também aí se fabricam, bem como aí foram
preparados os aparelhamentos para as estações torpedicas do Siluri-
ficio (S. Martino) e da Marinha (La Castagna, S. Bartolomeo, Monte
Novegno, Monte Cengio, Monte Cucco, etc.).

Nessa oficina existe uma outra Secçâo de controle das peças aí
produzidas.

Em (4) se acha a oficina de ferreiros e caldeireiros, com
80"' X 20m, onde se preparam nos moldes macissos, soldam-se e es-
tanham-se os diversos compartimentos dos torpedos, esmerilham-se as
suas superfícies externas, soldam-se e estanham-se as diversas peças.

Aí se temperam e se forjam grande numero de peças, para o que
existem fornos, prensas e martelos pneumaticos.

Aí se encontram também o aparelhamento para o atarrachamento
a quente, estanhagem e soldagem das tampas dos reservatórios dos tor-
Pedos.

Canalizações de gás e água vêm ter a essa oficina para seu ser-
viço.

Em (5) vê-se a oficina de fundição de bronze e ferro (80mX40ra).
dispondo dos recursos comuns e onde trabalham magnificos operários
especialistas, vindo já da fabricação de automóveis, quando desde 1906
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De Lticca e Daimler se associaram para essa industria. Pena é que não
disponham dos modernos recursos que, para produção intensa, tanto
rendimento produzem.

Peças difíceis de fundição, de ligas especiais, apresentam-se em
belíssimas condições e com pequeno trabalho de usinagem para seu
acabamento final.

A fundição de bronze dispõe de 2 baterias de forjas e a de ferro,
de 2 fornos. Uma bateria semi-circular de 10 forjas com capacidade
de 200k, cada uma, serve para grandes fundições.

A fundição de ferro, entre outras peças, já produziu cilindros
para maquinas de 2500 HP.

Saparadamente, em compartimentos adequados, estão depositadas
as diversas terras empregadas nesse serviço. Umas, as terras magras,
para obras pequenas, obras finas; outras, as terras gordas, para obras
grandes e mais fortes, misturam-se nas proporções necessárias para
outras obras.

Assim, para fundição de bronze usam a terra Sciacof e a terra
amarela de França. São empregadas mais: a areia branca de França,
a terra rosa da Alsacia, a terra de Kaolin (branca), Scandiano, Creta,
terra amarela de Altamura, terra de Gaeta, terra nova, terra de
Chieri, etc.

A terra amarela de França é muito fina e é empregada para a fun-
dição de peças delicadas dos torpedos, apresentando uma superfície
muito lisa.

A areia branca é colocada entre as duas partes dos moldes.
A terra rosa de Alsacia, como a de Altamura, servem para ma-

chos, geralmente misturadas com serragem de madeira, estéreo, etc,
para facilitarem a passagem do ar.

A terra de Kaolin destina-se, como retrataria, ás paredes dos
fornos.

Scandiano (nome duma cidade italiana) é uma espécie de terra
amarela de França, ligeiramente menos fina e muito mais barata que a
outra, por causa do transporte.

Creta serve para moldar estatuas e para permitir uma camada de
alguns milímetros, entre as duas metades das fôrmas.

As terras gordas são ricas de argila, dando-lhes compacidade.
Os machos são feitos com óleo fervido, em vez de melado, como

entre nós algumas vezes.
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Contíguo a essa oficina encontra-se o deposito, com duas secções,
de todos os materiais utilizados nas diversas fabricações e sobre ele a
Secção de Carpintaria e de modeladores.

A grande fundição de ferro para os radiadores de calor e cal-
deiras respectivas, tipo Silurificio, espalhadas por toda a Itália e apre-
sentadas á Feira de Milano, em 1930, ocupa o pavilhão n. 6, de
80mX40m.

E' intensa a sua produção, para o que ha quatro fornos que ira-
balham incessantemente, sendo a oficina provida de trilhos aéreos que
vão á boca dos fornos, para o transporte do ferro fundido ao grande
numero de caixas já moldadas.

Dispõe duma grande estufa e de instalações para o preparo da
terra de fundição e para o jato de areia para polimento das peças fun-
didas.

Ao lado da oficina de torpedos, em (7) e defronte de (6), está
a de montagem e prova dos radiadores e caldeiras, com as maquinas
necessárias.

A Administração, com Secretaria, parte da Contabilidade, etc-,
ocupa o pavimento superior de (8), em cujo extremo direito está a sala
de desenhos, onde trabalham constantemente 14 profissionais, diri-
gidos pelo Chefe da Secção Técnica e divididos por grupos: torpedos,
tubos, compressores, radiadores, etc.

No pavimento inferior desse edifício estão os gabinetes das Co-
missões de fiscalização italiana e estrangeiras, o centro telefônico, a
oficina de encadernação, o gabinete fotográfico, outra parte da Con-
íabilidade, o Laboratório, etc.

No Laboratório estão montadas modernas maquinas de prova de
tração, flexão, rutura ao choque (método "Charpy"), d'e prova de
molas, de determinações micro metalúrgicas, etc. Nele se fazem as
pesquisas analíticas dos diversos materiais empregados nas peças fa-
bricadas por este importante Estabelecimento, bem como das areias,
terras, lubrificantes, combustível usado, etc, contribuindo assim o La-
boratorio, muito eficientemente, para o melhoramento constante do
material preciso j>ara a fabrica.

Ao lado desse pavimento existe uma dependência onde se copiam
e secam em maquinas modernas italianas todos os desenhos produ-
zidos, dando um grande rendimento e uma grande perfeição de de-
senhos, ]x>is, traballia-se de dia, como de noite e em quaesquer condi-
ções de tlenipo.
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Conseguimos adquirir uma dessas copiadoras de desenhos para a
nossa Diretoria de Engenharia, a segunda a instalar-se na America do
Sul, segundo nos informaram os representantes.

Dispõe ainda o Estabelecimento de uma Enfermaria, sob a di-
reção de dois Médicos e um enfermeiro, de uma garage e de refeitórios,
divididos para operários e serventes, empregados e administração.

Todo o Pessoal contribue para as refeições, servindo-se grande nu-
mero de operários e empregados da bôa alimentação produzida no Es-
tabelecimento a preços módicos.

Um campo estava sendo preparado para divertimentos dos ope-
rarios nas horas de folga.

O SILURIPEDIO

Uma dependência importantíssima do Silurificio Italiano é o Silu-
ripedio (Estação de lançamento de torpedos), onde trabalham cerca de
50 pessoas.

Ele está instalado na Ilhota de S. Martino, a uma milha próxima-
mente de Torre Gaveta, no Golfo de Gaeta e onde termina a Estrada
de Ferro Cumana, distante uma hora de automóvel do Silurificio.

A raia, sob o azimuth astronômico de 346° 30', é de 20 quilo-
metros, sendo o alinhamento dado por uma torre de ferro (meta),
instalada próximo á praia, em terra e com 20"' de altura mais ou menos
e pelo eixo dos tubos.

Esta raia, larga de 30'", cuja distancia máxima á terra é de
2500m, correspondendo ao alvo de 8000"1, corre defronte á costa, onde
ha pontos de marcação para corrigir a posição das boias fundeadas em
duas ordens a 1000, 2000, 3000, 4000, até 12000 metros.

Em cada uma dessas distancias podem ser colocados flutuantes
l>orta redes, com elevação para o observador da passagem do torpedo.

Estas redes medem 30", distancia entre as boias.
Além de outras embarcações menores, seis lanchas á gazolina

(motoscafi) com 25 a 30' de velocidade e motores de 120 e 250 HP.,
podem acompanliar o torpedo nas provas a 12000"1 e estacionam nas
proximidades dos alvos necessários, quando em lançamentos de prova
a outras distancias.

Uma embarcação com bomba e mergulhador está sempre pronta
na raia, por ocasião das provas.
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O fundo máximo da raia é de 20m e o próximo á ponte de lança-
mentos é de 5m. O fundo é de areia até 6500"1, daí em diante é de lama
e finalmente de areia no fim da raia.

Na Ilhota está a ponte de lançamentos, com idois tubos fixos, um
a 3 e outro a 6m de altura e um tubo carcassa, movimentado este com
o aproveitamento de um motor radial Brotherwood, de velho tor-

pedo.
Um tubo de outra espécie aí existe para provas de hermeticidade

dos torpedos á pressão externa.
Ha instalações para regular giroscopios e reguladores de imersão,

um freio Froude, oficina para ligeiros reparos, tanque e dois compres-
sores horizontais de 16' a 200 k:cm2.

Sobre a parte elevada da Ilhota e sobre uma armação alta ainda
de uns 10m está a casa de Observação, provida de cronografos, óculos
conjugados a tambores graduados, tabelas de velocidade, perfil da
raia, sereia para sinais, telefone para a ponte, etc.

Um mastro com vergas serve para os sinais convnecionais de ban-
deiras e de cones ou esferas.

Ha um edifício para a Administração do Siluripedio, para a fis-
calização, sala de refeições, cozinha, quartos para dormir, farmácia,
enfermaria, etc.

Em baixo, na parte mais abrigada, estão pequenos carros e insta-
lações para a manutenção e reparos das embarcações do serviço.

Localizada em uma baía aberta, a raia é muito desabrigada ao
vento reinante (maestral), o que dificulta sobremaneira a pesca dos
torpedos após o lançamento.

Os torpedos a provar são transportados encaixotados, do Siluri-
ficio para o Cais de Nápoles, em caminhões, e daí em barcaças á vela,
para o Siluripedio-

Em 1929 e 1930 foram realizados cerca de 400 lançamentos, com
75 % de sucesso.

PESSOAL

A Administração do Silurificio é constituída de um Diretor Geral,
uni Diretor Técnico, um Diretor de Contabilidade e um Diretor de
ligação entre a Marinha e o Kstabclecimcnto, nomeados todos peW
Çanca Commercialc.

Ha um Diretor e um Vice-Diretor das oficinas, estando o Siluri-

pedio sujeito ao Diretor das oficinas.
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Cada grupo de oficinas tem um Engenheiro Encarregado, como
Mestres auxiliares, quantos necessários.

Na oficina ele torpedos, por exemplo, ha um Mestre Geral, um
da Secção de reguladores, outro da dos barenos e tornos grandes,
outro das maquinas elos limadores, etc.

A oficina de montagem de torpedos tem o seu Mestre encarre-
gado.

A Direção técnica, cjue estuda todos os trabalhos e modificações
a executar, tem a seu cargo a Sala ele desenhos, com um desenhista
Chefe e chefes de grupos, com o seu aparelhamento.

Os empregados (Contabilidade, Secretaria, guardas, porteiro, con-
tinuos, chauffeurs, serventes, etc.) somam cerca de 130 e o numero
de operários e aprendizes era em 1930, de 1200.

Ha operários especialistas e serventes qualificados.
Os operários e serventes são pagos semanalmente. A primeira

semana de trabalho não é paga, ficando o seu produto depositado como
caução de futuros prejuízos que eles possam causar.

O salário operário consta de três parcelas principais: a paga ho-
raria, mínima ele lira italiana 1.20 e máxima ele 1.90, dependente da
especialidade e das habilitações do operário; o cotimo, que é a per-
centagem, não maior de 80 %, sobre a paga horária, variável com a na-
tureza da obra e rapidez de sua execução; e ocaro vita, gratificação
fixa por idades, Para a manutenção do operário e estabelecida tendo
em vista as condições de vida da cidade. Ha também o pagamento do
operário por economia, isto é, por tarefa, estabelecendo-se previamente
o preço pelo qual ele executará determinado serviço.

Um ótimo operário faz proxiniamente 35 liras por dia, traba-
Ihando 10 horas, de modo que se tiver outras horas extraordinárias
poderá mesmo ganhar mais (pie um Mestre, geralmente com a mensa-
lidade de 1000 liras.

A secção de Contabilidade fornece a cada operário ou empregado,
por ocasião de cada pagamento, uma nota impressa com a quantia
ganha e os vários descontos realizados, inclusive o da alimentação.

O serviço é iniciado ás 8 horas ela manhã e termina ás 4,30 da
tarde, havendo meia hora para almoço, mas poucos são os operários
que não trabalham até ás 6 horas, pelo que recebem um pagamento
extraordinário. Ha sempre trabalho á noite, com turmas organizadas
e com gratificação especial.
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Anualmente os operários gosam seis dias de ferias, sem perda do
salário horário. As dos demais empregados dependem do seu cargo e
do tempo de serviço.

Geralmente é em Agosto, quando o calor é mais intenso na Itália,
que todos os Estabelecimentos restringem muito os seus trabalhos ou
fecham mesmo as portas para proporcionarem a seus empregados o re-
pouso necessário, em casa, no campo, na montanha ou á beira mar.

Todo o pessoal do Silurificio desconta obrigatoriamente para di-
versas Associações e sindicatos, conforme a organização geral do Paiz,
determinadas quantias, com fins diversos.

A Associação "Dopolavoro" tem por fim especialmente propor-
cionar diversões varias aos operários após o serviço, 'havendo uma para
cada Estabelecimento, á qual são, em geral, fornecidas por adianta-
mento as instalações.

A direção dessas Associações não pertence, entretanto, ao pessoal
do Estabelecimento e sim ao Sindicato geral de operários, potente ins-
tittuição creada pelo regimen fascista.

Uma outra instituição cfestina-se a colocar em empregos diversos
os operários que, despedidos dos Estabelecimentos onde trabalhavam,
por motivos não comprometedores, desejem meios de vida.

OS TORPEDOS DO SILURIFICIO

A Fabrica cie torpedos de Fitime está á distancia de tiro de fusil
da fronteira da Tcheco-Slovaquia.

Certamente é essa a razão capital da manutenção em Nápoles, do
"Silurificio Italiano".

Detentor primeiramente das patentes Whitehead, com auxilio delas
o Silurificio fabricou cerca de 800 torpedos durante a ultima guerra
européa, mas a]>ós a guerra os seus ensinamentos e as necessidades
da Marinha Italiana provocaram estudos mais desenvolvidos a que se
entregaram incessantemente os técnicos daquele Estabelecimento.

Desejando obter um motor Privilegiado concluíram pela adoção
da maquina vertical a oito cilindros, em dois grupos longitudinais de
4 cilindros cada um, em vez da maquina horizontal a dois cilindros
usada nos torpedos Whitehead de Fittme, de Weymouth e de
S. Tropez.

Atendendo á grande velocidade a que atingiram os navios torpe-
deiros, os torpedos a serem por eles lançados precisavam ter grande
robustez, sem o (pie não resistiriam ao violento choque nagua.
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Daí a necessidade de reforçar-lhes os compartimentos e os seus
órgãos, sem comtudo aumentar exageradamente o peso, o que é pre-
judicial.

A solução encontrou-se no apuro dos materiais empregados, o que
dia a dia cada vez mais se desenvolve.

Assim, por exemplo, os primeiros torpedos do "Humaítá" têm
reservatórios de 12 m/m 3 de espessura, emquanto que os últimos os
têm de 10 m/m 7, o que redundou numa diferença de cerca de 60k no
peso, podendo-se ainda com eles elevar um pouco mais a pressão de
carregamento.

São deste tipo os reservatórios dos torpedos cuja construção fis-
causámos.

A robustez obtida do conjunto permite lançar tais torpedos pelo
travez, de 5m de altura, sem nenhum dano, correndo o torpedeiro mais
de 32'.

A necessidade, algumas vezes, de, com rapidez, no momento do
tiro, já com o torpedo no tubo, fazer variar algumas rtegulações já
feitas, levou a crear dispositivos em harmonia com o tubo, capazes da
realização desse desidcratum, por fora dos tubos.

O sistema afinal executado nesses torpedos, simples e inteligente,
permite, por um só movimento, fazer variar a velocidade e a distancia
e a passagem dos líquidos e do ar para o consumo na distancia dese-
jada.

Uma outra transmissão faculta a variação da profundidade, que
pôde atingir a 12"' e uma terceira transmissão pôde fazer variar a. de-
flexão do giroscopio, quando necessário.

O emprego do ar em alta temperatura para seu melhor rendi-
mento e os esforços específicos excessivos sobre os vários órgãos do
motor, comprometendo sua resistência, levaram á construção inteli-
gente dum motor que a isso respondesse e capaz de desenvolver grande
potência.

Para obter grande potência era necessário um grande volume de
ar na unidade de tempo. Além disso não podendo os cilindros exce-
derem limites que impossibilitassem a sua acomodação em espaço tão
restricto, como é o do torpedo, foi necessário aumentar o numero de
rotações do motor, que vai além de 2000 para a máxima velocidade.

Daí o fracionamento, da maquina, com a vantagem de diminuição
dos esforços específicos sobre seus vários órgãos.
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O traçado das helices, a construção das válvulas de admissão, o
apuro dos motores, etc, estão em constante estudos para a obtenção
de melhores resultados.

O equilibrio do motor é tal que é minima a sua vibração, tão da-
nosa a outros órgãos do torpedo.

A potência do motor pôde atingir a 350 HP. sendo, entretanto,
somente 300 HP. e mesmo menos, atualmente empregados para a cor-
rida á máxima velocidade, quando em modelo anterior eram necessa-
rios mais de 310 HP.

O motor, que é robusto e simples, suporta muito bem os saltos
anormais sobre a água, ás vezes produzidos por mau funcionamento
acidental dos órgãos reguladores de imersão- Resiste á temperatura
de 700° para que é regulada sua válvula fusível, mas funciona a cerca
de 500".

A facilidade de remover a câmara motora tem a vantagem de
permitir a inspeção do motor.

Os cilindros isolados facilitam sua substituição singular em caso
de avarias, sem ser necessário, portanto, pôr fora de serviço todo o
motor.

Os magníficos reguladores de imersão, providos de molas feitas
numa Fabrica esj>ecialisada de Turim e provadas uma por uma em
maquina moderna adequada, permitem esplendidas trajetórias no plano
vertical, mesmo nas corridas á grande velocidade, conforme indicam
os diagramas de profundidade e banda do registrador Barr & Straud,
aqui apresentados.

Note-se que o diagrama da corrida de grande velocidade, na dis-
tancia de 4000"1, é o do primeiro lançamento preliminar do torpedo
n. 909.

Um torpedo que atinge 12000'" com velocidade de 25', conduzindo
250k de alto explosivo e tem mais duas regulações, podendo assim ser
empregado indiferentemente em navios de superfície, com grande ai-
cance e em submarinos, com grande velocidade (41' a 4000'") ; que tem
dispositivos ]>ara regulações de velocidade, distancia, profundidade e
deflexão do giroscopio, por fora dos tubos; que tem esgotamento auto-
matico da cabeça de exercício no fim da trajetória, etc, não pôde
deixar de apresentar uma relativa complicação.

De unia concepção nova, além disso, e portanto, ainda nãi^ defini-
livainncle estabelecidos os seus órgãos, é natural e lógico o cuidado
com que na Marinha Italiana são preparados e lançados tais torpedos.
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O Silurificio Italiano mantém em Spezia, a pedido do Ministério,
dois de seus melhores operários para orientarem as provas e os lança-
mentos, bem como os reparos, apezar da Comissão permanente de fis-
calisação no Silurificio, composta de dois oficiais, quatro mestres e
operários especialisados, tudo comunicar e auxiliar.

Tais torpedos, do elevado custo de 250.000 liras proximamente,
precisam assim demorado conhecimento, de carinhoso e constante
cuidado no seu preparo, na sua manutenção e nas suas provas, afim de
que se possam então deles obter os melhores resultados.

Os cem entregues á Marinha Italiana até 1930 e os 350 já enco-
mendados e a fornecerem-se até 1934, deixam prever a confiança que
neles esperam obter os competentes profissionais que a eles se de-
dicam.

Está, contado, em provas já, um novo tipo chamado sem bomba,
e com outras modificações conseqüentes, com a qual esperam melhor
rendimento do motor e outras vantagens, sendo nele empregado um
novo tipo de válvulas de admissão.

Uma das ultimas modificações foi a introdução dum complicado
dispositivo de mais de 80 peças para obter a descarga de ar do reser-
vatorio da água da câmara hidrostatica, evitando que o torpedo vá a
pique, quando por qualquer circunstancia tiver que parar durante a
trajetória.

A nosso vêr, de funcionamento precário, embora já adotado nos
torpedos italianos do ultimo modelo, não acreditamos que perdure por
muito tempo tal modificação, que, aliás, infringe as disposições cons-
tantes da diminuição de peso.

As modificações sucedem-se freqüentemente no sentido de me-
lhorar o torpedo, sol) todos os seus aspectos, para isso concorrendo a
Marinha Italiana, que, solicitando a introdução de vários melhora-
mentos, auxilia monetariamente o Estabelecimento, adiantando recursos
por conta das encomendas feitas.

O corpo técnico e profissional da Fabrica não cessa também de
pesquizar e praticar processos para conseguir o mesmo fim.
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(*) Nos lançamentos do torpedo n. 909, o diagrama su-
perior é o da banda e o inferior o da profundidade, enquanto que
no torpedo n. 907 é o contrario.
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O OCEANO PACIFICO

Interessantíssimo e sobremodo instrutivo o estudo que o Sr- José
Maria de Gavaldá, licenciado em Direito e publicista naval espanhol,
vêm exarando na "Ibérica" 

que vê á luz em Barcelona-
O profuso e elucidativo estudo reporta-se á Marinha alemã que

se tem esmerado em profícuas buscas dos segredos contidos nos
oceanos de superfície, abissal e aéreo.

Essas buscas tornaram-se mais pertinentes no Grande Oceano,
campo vastíssimo ás indagações cientificas mui especilamente no to-
cante á Oaeanograf ia.

No estudo ora publicado n oultimo numero da "Ibérica", de Ga-
valdá reporta-se aos grandes e perceptíveis movimentos que se obser-
vam na formidável massa liquida que constitue o Oceano Pacifico, e
bem assim no oceano aéreo; chamamos desse modo o que o cobre e
que tão galhardamente o atravessou de um salto, não na sua parte
mais larga, porém de Tokio a Los Angeles, distantes comtudo uma da
outra de 5.470 milhas, o Dr. Hugo Ekener, no "Graaf Zepelin".

Até agora, nenhum aparelho mais pesado que o ar há feito esse
salto magniíico, sem escalas, sem seguir a ortodrómica ou pouco me-
nos, sem se aproximar da terra, pois o Grande Oceano, em quasi todas
as latitudes, persiste inacessivel aos vôos diretos em avião.

Nem mesmo por etapas foi atravessado, até que os aviadores norte-
americanos, mandados, no principio, pelo major F. L. Martin e, em
seguida, pelo tenente Lowell Smith, passaram de Sta. Mónica — Los
Angeles á Kasimuga Ura-Yokohama.

No Oceano Pacifico, quem mais ha feito até agora com aparelhos
mais pesados que o ar, passou de um continente a outro por etapas,
margeando-o pelo norte, indo do Alaska á Sibéria, ou seguindo a ex-
tensa cadeia das ilhas Alentinas e Kuriles, ou, bem, cruzando-o do NE
ao SO em vários saltos.
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O intento do vôo direto, do Japão á Seattle, durante o ultimo
verão boreal, dos aviadores norte-americanos Allen e Moyle, fracassou
ruidosamente, e pela primeira vez, que nos conste, conseguiram realizar
tamanha empresa os seus colegas Panyborn e Herudon, que deixaram
Toldo-Sibishiro, nas primiras horas da manhã do domingo 4 de outubro
ultimo e desceram, ao terminar do dia 5, em Wenatcheje, 145 quilo-
metros a Este de Lattle (Estado de Washington), percorrendo 7751
quilômetros cm 41 horas.

Quanto ao regimen meteorológico que impera ao alto desse vas-
tissimo oceano que quasi cobre um hemisfério, deve-se notar antes de
tudo que, devido á sua mesma extensão e, também, a não se achar
aberto ás regiões árticas, a circulação dos ventos regulares na porção
setentrional do Pacifico, está menos modificada que no Atlântico
Norte, com exceção na zona ocidental, onde a moção do SW, prove-
niente da Ásia meridional, determina os ventos preponderantes e es-
tende a sua influencia até aos 145° Este e, pelo sul, até a linha equa-
torial.

No Pacifico meridional somente durante os mezes de inverno do
hemisfério norte, estende-se, do mar das Célebes, pela Nova Guiné e
norte da Austrália, até as Novas Hébridas, uma facha denominada
moção do NW.

Pelo norte desta zona até ao oriente, pelo menos, até aos 120° de
longitude W, sopram os alisios do NE dos 5" aos 25° de latitude bo-
real; no entanto que, mais para o sul, os alisios do SE atravessam o
equador e estendem-se, durante o inverno austral, até ao norte da
Nova Guiné, e no paralelo 25" S encontram o seu limite meridional.
Os alisios são, em geral, mais débeis e menos persistentes no Pacifico

que no Atlântico, e a baixa das calmas equatoriais é mais larga no pri-
meiro dos ditos oceanos: especialmente, até Este e durante o verão
do hemisfério norte, sendo mui raro que navio possa passar dos alisios
do NE ao do SE, ou ao revés, sem penoso intervarlos de calma. As
brisas frouxas ou demasiado débeis para governar são comuns, sin-
gularmente em um espaço triangular cuja base é a costa da America
central (desde os 5" aos 25" N em julho), e cujo vértice é variável
(como a amplitude da base) e avança mais ou menos até o oeste, de
acordo com as estações.

Excq>to na parte oriental do Pacifico sul, os ventos do SE só no
decurso do inverno austral alcançam todo o seu desenvolvimento. Nas
outras épocas do ano essa zona dos alisios acha-se interrompida por
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extensa área de ventos-alternativos do NE e N, e por calmas. Estas
ultimas predominam nas cercanias da região das moções. Dentro da
área dos ventos irregulares estão os arquipélagos de Cook, da Socie-
dade, ele Tuamotú e outros. O grupo, porém, das ilhas Marquesas fica
fora, e de Samoa ás Fidji até a Austrália, reina de novo o vento de SE.

Na parte mais austral elo Grande Oceano, está a zona de pressões
mui débeis e elos ventos constantes de oeste.

A mui elevada temperatura das águas e as abundantes chuvas que
caracterizam as regiões das ilhas no Pacifico sul-ocielente, junto com a
baixa temperatura das águas marinhas a Este, produzem um desloca-
mento da zona sul-tropical de altas pressões ao oriente; fenômeno pa-
recido ao que se dá no Pacifico sentrional e, em escala mais reduzida,
ao norte e ao sul do Atlântico. Assim resulta que, durante todo o ano,
há no Pacifico norte e no sul, e mui próximos ás costas americanas,
fortes anticiclones.

Notas bem assinaladas do Pacifico SW são as baixas pressões
que nele imperam, excepto durante os meses invernais do hemisfério
austral, e a existência de uma verdadeira monção em meio da zona dos
alisios. Por outra parte, se ha comprovado que o clima das ilhas do
Grande Oceano intertropical acham-se encravadas em zona de tempe-
raturas mui elevadas do ar e notavelmente uniformes, posto que a
oscilação anual varia desde 0'5U a 5o C e a diurna desde 5" a 87° C.
Nla zona da monção, a humanidade é muito grande: de 80 a 90 %.

As precipitaçé5es são, desde logo, abundantíssimas; nos grupos,
porém, cfe ilhas ela porção oeste, não se pode dizer que a época elas chu-
vas se apresente bem definida. Além disso, em toda essa zona vastis-
sima e que chega tão ao norte como as Hawai, o nvaximo de chuva
dá-se no decurso do verão austral.

Por ultimo, na vasta região oceânica — tão canecente de ilhas —
que vai do trópico de Câncer até ao mar de Bering, tem que se dis-
tinguir duas zonas: a asiática e a americana. Na primeira, inver-
tem-se os ventos predominantes com a chegada da monção. Durante
o inverno, sopram ventos extremamente secos e frios do NW, que
procedem da extensa área ele muito altas pressões abraçando a Sibéria
e a Mongólia, em frente a região ciclónica ou clepressionaria do Pa-
ei fico Norte, e que ao sul das ilhas Aleutinas estenele-se sobre quasi
todo o amplo de éste Oceano. Em compensação, durante o verão, as
mui kiixas pressões (até 748 milimetros em média) que cobrem o con-
tinenCe asiático, são a causa de que reinem os ventos cálidos e húmidos
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do S e SE (em combinação com a monção SW, procedente do Mar da
China), nos mares Amarelo, do Japão, de Okhotsk e até no de Bering.

Na segunda zona, ou a do largo das costas norte-americanas, não
se observam esses contrastes na direção do vento, pois ali predominam,
durante todo o ano, os ventos cálidos e saturados de humidade que
procedem do Oceano; os do SW, de Sitka á Vancover claro é que
deixando sempre a salvo as perturbações locais produzidas pelo passo
das depressões atmosféricas.

Não vem ao caso explicar as características dos "furacões" ou ei-
clones do Pacifico, temíveis tanto ao sul como ao norte. Neste ultimo
hemisfério, apresentam grande analogia com os do oceano Indico. Ca-
balmente, pouco depois dos terremotos que ultimamente assolaram
parte da Nova Zelândia, a atenção e solicitude da Europa foram atrai-
das, de novo, para aquelas apartadas regiões pelos repetidos ciclones
que devastaram vários risonhos grupos de ilhas da Polinesia.

Si se pretende expor, bem que seja em seus traços mais salientes,
a circulação do mais colossal dos oceanos, as dificuldades obstaculizam
a tarefa, inda mesmo aos mais sabidos, pois os dados até hoje co-
lhidos acerca das correntes marinhas e das variações que sofrem nas
diversas estações do ano, são incompletos e defeituosos para extensis-
simas regiões, e, sem duvida que as mais conhecidas são as sujeitas a
um regime monçonico. O desaparecimento quasi absoluto dos gran-
des veleiros foi, realmente, feito adverso para as observações e os es-
tudos meteorológicos e até oceanograficos em vastas e solitárias zonas
apenas cruzadas pelas rotas que ora seguem os vapores e motonavios.
Falando em termos gerais, pode dizer-se que as águas do Pacifico
acham-se sôb contról dos ventos predominantes.

O desenvolvimento das correntes do Grande Oceano excede, em
muito, ao que alcançam as dos outros oceanos, e três formidáveis cir-
cuitos nele predominam: o que cobre a porção setentrional e o que
se inicia com a corrente equatorial do norte, e que, com esta, forma
com a contracorrente equatorial; pode-se, por isso, assegurar que o pri-
meiro eqüivale a 7/10 do equador terrestre e a 8/100 o segundo, sendo
ambos avantajados pelo formado pela corrente equatorial do suL que
contornea a costa oriental da Austrália e banha as ilhas da Nova
Zelândia, atravessando desde logo o Pacifico meridional para vir con-
fundir as suas águas com as da grande corrente austral e morrer ao
sul do golfo de Panamá, constituindo assim um circo irregular, porém
cerrado, cujo desenvolvimento chega a 85/10 da longitude do equador.
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A corrente norte-equatoriad, devida aos alisios do NE, divide-se,
a Este do arquipélago filipino, em dous ramos: o principal delas di-
rige-se ao Norte, perdendo lentamente temperatura e velocidade, che-
gando ao mar aberto, a 30 milhas e mais, formando como uma es-
pecie de delta. Constitue a célebre Kuro Sivo ou Corrente negra (que
desempenha no Grande Oceano o mesmo papel que o Gulf-Stream
no Atlântico), a qual pelo lado Este de Japão e o sul das Alentinas, e
em consonância com a dinâmica aérea do Pacifico setentrional, chega,
por circulo máximo, ás costas da America, e forma, por ultimo, a cor-
rente da Califórnia, que corre a certa distancia das costas ocidentais
dos Estados Unidos. A maior parte das águas desta corrente preci-
pita-se de novo no amplo caucc ou regueiro, da poderosa corrente
norte-equatorial; emquanto de certa parte separa-se e forma, provável-
mente, a que se denomina mexicana, a qual apresenta singulares va-
riações e circula resvés ao litoral da Califórnia e do México. Também,
ao sul das ilhas Alentinas, desviam-se, até ao Nordeste, algumas águas
da corrente Kuro Sivo, as quais percorrem o golfo de Alaska, for-
mando circuito parcial e cerrado.

O segundo ramo da corrente equatorial do Norte inverte a sua
marcha a Este de Midanao e corre até ao Oriente, formando assim a
contracorrente equatorial que é favorecida durante a segunda metade
do ano, pela monção, e também, de Julho a Outubro, pelos ventos SW,
que prevalecem a Este dos 150° de longitude oriental, e assim aumentam
a força e velocidade da dita corrente, até que, nos postreros meses do
ano, os ventos de Este a diminuam e, mesmo, a anulam.

Entre a corrente Kuro Sivo e as costas da Ásia, ao largo do Kam-
chatka e das Kuriles, estende-se uma faixa de águas frias, as quais
correm com lentidão até ao sul e procedem do mar de Bering. E' a de-
nominada Oya Sivo, que forma ao NE do Pacifico uma muralha fria,
análoga a formada pela corrente do Labrador, desde o sul da Terra
Nova e da Nova Escócia, seguindo a costa dos Estados Unidos, em
frente á grande corrente do Golfo {the cold wall), que dá origem a
intensa evaporação, formando perigosa neblina, tão comum naquelas
freqüentadas paragens do Atlântico. No mar do Japão, no litoral da
Sibéria, e no mar Amareloi, junto ás costas da China, também circula,
durante a maior parte do ano e com direção ao sul, água fria mui po-
t>re em sal. Esta corrente fria é muito fácil de reconhecer, até no es-
treito da Formosa e em Hong Kong, pela côr verde de suas águas.
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No hemisfério meridional, a corrente sul-equatorial, que forçam
os ventos alisios de SE, é muito mais impetuosa do que a sua corres-
pondente do hemisfério boreal, e quando chega a parte Oeste do Pa-
ei fico divide-se em vários ramos. Uma parte de suas águas incorpo-
ra-se á contra-corrente equatorial, e uma pequena porção atravessa o
estreito de Torres, ao passo que a maior caudal dirige-se ao sul, a Este
da Nova Zelândia e, sobretudo, da Austrália, recurvando-se, após, ao
Oriente, confundindo-se as suas tibias águas com as da corrente pro-
duzida pelos fortes ventos de W que senhoream o Oceano Antártico.

Na ultima parte do imenso circuito das correntes do Pacifico me-
ridional, as suas águas são sobremodo resfriadas ao largo das costas
ocidentais da America do Sul pelas da corrente de Humboldt, prove-
nientes dá região austral e que, de novo, se alimenta com as frigidas
águas das fossas oceânicas do Chile e do Peru. A superabundancia
de água fria dá lugar a grande escassez de chuva em vasta zona do
litoral, estendendo-se ao norte até Calláo e Paita. E' caso análogo á
da corrente de Benguela com respeito ás regiões do SW da África.
Algumas vezes parece que essa corrente do Peru ou de Humboldt é
sustada em a sua parte Norte pelas cálidas águas da corrente deno-
minada El Nino, a qual corre até ao sul, em frente a Colômbia e ao
Equador. Isso origina, desde logo, verdadeiro desastre na vida ani-
mal, pois os peixes e as aves de guano morrem e, ás vezes, as grandes
chuvas provocadas por essa corrente muito quente ocasionam graves
prejuízos á extensa zona. em parte apenas povoada, a qual corre ao
longo dos desertos de Túmbez e de Sechara, na extremidade seten-
trional do Peru.

O ilustre professor don José Ricart y Girai, em uma de suas nu-
merosas memórias, diz: "Ali, nem o ar nem a água dão sinais de vida.
Todas as aves marinhas, sobremodo abundantes no Pacifico, que acom-
panham, durante semanas, os navios, desaparecem ao chegar a essa
zona e até o pctrcl storm ou pássaro das tormentas, chegando ao li-
mite daquela região desolada, recua".

Por mais que o Pacifico haja sido mui estudado em algumas zo-
nas, no seu conjunto, permanece o menos conhecido dos três oceanos.
As investigações levadas a feliz término quanto ás proprieaddes físicas
e químicas das águas que o formam são, todavia, algo numerosas. Já
o capitão Wilkes fêz observações sobre a sua transparência, e no Pa-
cifico setentrional, aos 15" de latitude Norte e 178" de longitude E.,
conseguiu estabelecer um máximo de visibilidade aos 59 metros de
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fundo e, no Pacifico meridional, próximo ás ilhas Tonga, deparou-o
aos 31 metros- As investigações que efetuou nesse Oceano e em zonas
bem pouco estudadas, valendo-se de discos de 45 e 50 cm. de dia-
metro, pintados de branco e mirando-os através de um cilindro de
zinco, ou binóculo dágua, a corveta alemã "Gazelle", em período de
1874 a 1876, foram muito interessantes; si bem que o emprego de
discos de tão pequeno diâmetro não seja aconselhável, pois o angulo
sôb o qual se observa é por demais pequeno, desde que não se trate
de cxiguas profundidades.

O estudo do nivel médio das águas do Grande Oceano oferece,
ao geodesta especialmente, excepcional interesse, devido á sua enorme
extensão, ao afastamento dos continentes separados por vastíssimas
zonas líquidas (pelo que a chamada onda continental estabelece im-
portante desnível em relação ao centro do dito oceano) e a sua débil
compensação isostática, a causa de enfrentar-se as deficiências de
massa, características das altas montanhas, com os excessos da mesma,
próprios dos grandes fundos oceânicos.

Vem aqui a propósito consignar que, no Pacifico, se ha realizado
observações mui notáveis sobre a Gravidade, em ilhas tão solitárias
como as de Jaluit, no arquipélago Marshall, e Funafuti, do grupo
Ellice. O dr. Oscar Hecker, do Instituto Geodesico Prussiano, em
Postdam, obteve, em viagem pelo dito oceano, determinações de grande
valor, servindo-se de aparelhos especiais, substitutivos, no possivel, do
pêndulo. Sismólogos japoneses fizeram, também, estudos nesse sen-
tido. E', ainda, oportuno lembrar que ao sábio alemão F. G. Helmert
corresponde a gloria de ter demonstrado que as supostas diferenças de
nivel entre diversos distanciados lugares dos oceanos, que, por muitos,
se fazia ascender até dous mil metros e mais, são totalmente errôneas,
c que os máximos desníveis na superfície da hidroesfera não podem
descer além de duzentos metros.

Da Redação



II
Descoberta a America, os reis de Hespanha immediatamente con-

seguiram do Papa a posse das terras que Colombo descobrira e das
que fossem descobertas, a partir de um meridiano, que se suppunha
passando a cem léguas a oeste dos archipelagos de Açores e de Cabo
Verde.

Como o rei de Portugal presumisse ou tivesse conhecimento da
existência de terras para o sudoeste dessas ilhas, considerando essa
concessão do Papa, prejudicial aos seus futuros interesses, contra ella
protestou. Despresando o tal protesto, o Papa confirmou-a e ampliou-a
com o direito de posse ás terras que fossem descobertas para o Sul e
para o Leste desses archipelagos, si ellas já não estivessem occupadas
por príncipes christãos.

O rei de Portugal, também príncipe christão, deante dessa desfa-
voravel attitude do Papa, procurou pactuar com os reis de Hespanha
e com elles assignou em 1494 o tratado de Tordesillas, um dos mais
celebres tratados, devido ás suas múltiplas e importantes conseqüências
univcrsaes.

Por elle ficava o Mundo, em relação ás novas terras descobertas e
a descobrir, dividido em dois hemispherios, separados por uma linha
que se suppunha passar a 370 léguas daquellas ilhas, cabendo a Por-
tugal o hemispherio oriental e á Hespanha o occidental.

A principio parecia que a execução desse tratado, intelligente-
mente negociado e pacificamente assignado, restabeleceria a harmonia
entre esses reinos- Entretanto, o seu desentendimento tornou-se cada
vez maior, porque não só os signatários como os seus successores não
o cumpriam com fidelidade, como, também, porque muitas difficul-
dades technicas embaraçavam a sua execução. Era assim que por-
tuguezes e hespanhóes attribuiam valores differentes á légua e ao
gráo e os seus portulanos e mappas, intencionalmente ou por igno-
rancia, assignalavam as posições, fôrmas e distancias das novas terras
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com enormes erros. A própria linha divisória dos dois hemispherios
nunca chegou a ser exactamente assignalada nesses mappas, consti-
tuindo a principal divergência, que fazia flttctuar o domínio das terras
descobertas entre esses dois povos.

Após á descoberta da America por Colombo e á do Brasil por
Cabral, Hespanha e Portugal, lançaram aos mares successivas expe-
dições á procura de ouro e outras riquezas. Novas terras e outros ca-
minhos marítimos foram sendo descobertos, como os rios Amazonas,
da Prata, Estreito de Magalhães e Molucas- A posse dessas terras
e desses caminhos accentuou mais as divergências políticas e geogra-
phicas que, de ha muito, vinham afastando os dois reinos ibéricos,
os quaes, por vezes, entraram em lucta, desencadeando uma "guerra

de corso" ou de pirataria entre as suas náos e as dos franceses e in-
glezes, que commerciavam clandestinamente com as suas possessões.

Dessa lucta muito se sentiram as suas colônias, especialmente as
situadas na America do Sul, pois o Atlântico era o theatro predilecto
de suas façanhas.

Em 1580 Felippe II de Hespanha, intervindo na successão do
throno de Portugal, vago com a morte do Cardeal-Rei, c^elle se apssou
e reuniu á sua coroa o reino de Portugal com todas as suas colônias.
Os portuguezes, não se conformando com isso, luctaram sempre pela
sua independência, que lograram alcançar em 1640, ajudados pelos
inimigos de Hespanha- Portugal readquiriu as colônias e entre ellas
o Brasil.

Na America do Sul, emquanto os portuguezes se estendiam para
o Sul e para o Oeste os hespanhóes acompanhavam-nos, extenden-
do-se para o Sul e Leste, ambos em procura de ouro e prata, des-
respeitando abertamente as convenções do tratado de Tordesillas e
debatendo-se em freqüentes guerrilhas, especialmente nas regiões ba-
nhadas pelos rios Paraná, Paraguay e da Prata.

Assim transplantaram para o Novo Continente as suas diver-
gencias sobre posses de terra e lançaram n'elle a semente da discórdia
que, mais tarde, geraria a desharmonia entre os seus vassalos.

Em um tal ambiente político iam morosamente se desenvolvendo
o Brasil e as colônias hcspanholas, suas vizinhas, quando D. João VI,
temendo ser aprisionado pelas forças napoleonicas, em 1808, aban-
donou Portugal e com sua corte installou-se no Brasil. Esse impor-
tante acontecimento augmentou a surda animosidade já existente
nessas colônias contra o único reino do Continente Americano.
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Imbuídos de idéias democráticas, conseqüentes da Revolução
Franceza de 1789 e rebellados contra os reis da Hespanha, os poli-
ticos libertadores da America Hespanhola tornaram-se inimigos das
monarchias, que consideravam governos tyranicos e imperialistas e,
por isso foram se constituindo injustificadamente desaffectos do
Brasil, que, então, era um reino, sujeito a Portugal, talvez por te-
merem que esse viesse a auxiliar a Hespanha na reconquista de suas
colônias, com o intuito de futuramente nella se apoiar para impedir
que o Brasil também fugisse do seu domínio.

A principio os libertadores esforçaram-se para manter agru-
padas as ex-colonias hespanholas, como no tempo dos Vice-Reinados,
porém, apezar de terem combatido unidas para se livrarem do mesmo
domínio, pouco a pouco ellas foram rompendo os compromissos assu-
midos e tornando-se indqiendentes. Em 1811 deu o exemplo o Pa-
raguay, que foi seguido pela Bolívia, abandonando o drástico go-
verno de Buenos Ayres, que mantinha a hegemonia no Prata. No
Uruguay, o povo já vinha divorciado dos politicos argentinos desde
1801, em virtude das medidas tomadas contra os interesses commer-
ciaes do porto de Montevidéo, então fechado, como concorrente ao
de Buenos Ayres nas suas relações externas. E, por isso, não querendo
se subordinar ao dominio daquelle governo luctava ao mesmo tempo
contra os hespanhoes de quem queriam se libertar e os argentinos, a
quem não queriam se sujeitar.

Não podendo fazer face simultaneamente aos uruguayos e aos
outros povos sujeitos respectivamente aos novos governos, o Vice-Rei
hespanhol, em Montevidéo, e o representante do governo de Buenos
Ayres no Rio de Janeiro, em 1811, solicitaram auxilio a D. João VI,
que enviou suas tropas para o Uruguay afim de pôr termo á lucta alii
travada pela posse de Montevidéo. Vencidos os hespanhoes, retira-
ram-se as suas forças dessa cidade, continuando os uruguayos a luctar
contra as argentinos, que os venceram em 1814- No anno seguinte, si-
tiados em Montevidéo pelos uruguayos e isolados do governo de
Buenos Ayres, que procurava vencer uma revolução contra si, aban-
donaram aquella cidade os argentinos.

Com pequena população, escassos elementos commerciaes, poucos
recursos financeiros, incipiente pratica política, as nações americanas,
que acabavam de se emancipar do dominio hespanhol, achavam-se em
franca anarchia, sem saberem ou poderem resolver, por si, suas crises
políticas, resultantes da ideologia de alguns homens de governo e das
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ambições de outros. Em taes difficuldades se encontrou o governo de
Buenos Ayres, para manter unidas as Províncias do Paraguay, Bolívia
e Uruguay, que chegou a manifestar ao governo inglez a sua vontade
de fazel-as seus vassallos, comtanto que ellas se mantivessem sob a he-
gemonia daquelle governo. Pensou mesmo em formar com ellas um
reino e offerecel-o a um príncipe europeu. Sabedora disso a trefega
Carlota Joaquina, esposa de D. João VI, trabalhou para a sua escolha-
Receiando que algum príncipe seu desaffecto se collocasse á ilharga
de seus dormimos e com o fim de levar os limites do Brasil até ás
margens do Rio dá Prata, que Portugal, sem provas, considerava des-
coberto por portuguezes, D. João VI fez suas tropas invadir o Uru-
guay. Em 1817 ellas se apossaram de Montevidéo e impediram a acção
annexadora dos argentinos.

Como a conducta dessas tropas molestasse aos uruguayos, elles,
trabalhados por aquelles, em 1819 solicitaram a D. João que definisse
a posição do Uruguay em face do seu reino. Porém o rei, somente ao
fim de dois annos, acompanhando os manejos dos argentinos com os
governos Francez e Inglez contra elle, respondeu-lhes que, por inter-
médio de um Congresso, os uruguayos deveriam decidir do futuro do
seu paiz e machiavelicamente fez suas forças intervir no sentido desse
congresso inclinar-se para o Brasil contra os argentinos. E, de facto,
em Julho de 1821, um congresso reunido em Montevidéo decidia a in-
corporação do Uruguay, sob o titulo de Província Cisplatina, ao reino
do Brasil.

Esse intelligente gesto dos políticos portuguezes, insinuado aos
uruguayos para libertal-os do domínio argentino, não chegou a ser re-
conhecido pelo vacillante e tímido D. João, porque, tendo elle sabido
que uma revolução em Portugal se preparava para depôl-o do throno,
abandonou o Brasil sem confirmar essa incorporação, que continuou
irreconhecida, visto que D. Pedro, como regente, não a podia lega-
lizar.

Eis ahi o rastilho que por meio século ateou nas campinas do Sul,
tremendas luctas, a principio entre portuguezes e hespanhoes, depois,
entre aquelles e os uruguayos e argentinos e, posteriormente, entre
esses últimos e os brasileiros.

Entretanto, já desde 1810, que o governo de Buenos Ayres, re-
ceiando o Brasil, pelas suas riquezas, maior população e importância
internacional, como reino ligado a Portugal, tramava contra a sua so-
berania e integridade, com o fim de desmembral-o, enfraquecel-o e
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vencel-o, apoderando-se, sem perigos, da Cisplatina e do Rio Grande
do Sul, como já haviam feitos os hespanhoes de Pedro Ceballos em
1777, avançando até S. Catharina.

Para executar esse plano, secretamente, um dos primeiros go-
vemos independentes de Buenos Ayres, solicitou a Bolívar, libertador
das Províncias Hespanholas da America, o apoio de suas forças e en-
volveu nesse trama o governo Inglez, ao qual offereceu territórios no
Norte do Brasil, si elle lhe auxiliasse com recursos materiaes e finan-
ceiros. Felizmente para nossa pátria, Bolívar, que era um patriota
liberal, de rara envergadura, a quem não agradou os processos dos
políticos argentinos, e da Inglaterra, não accedeu á proposta.

O Brasil havia se tornado independente, porém, D. Pedro I, quer
politicamente, quer socialmente, desagradando aos brasileiros, gover-
nava mal, esquecido de que era indispensável manter, a todo transe, a
necessária harmonia para a constituição do Brasil em nação autônoma,
tanto mais quanto ella ainda não estava assim reconhecida pelos prin-
cipaes governos da Europa. Entregue a trefegos amores e a questiun-
cuias internas, pouco se preoccupava com a política externa e, por iisO,
não tinha consciência do ambiente político reinante nas Províncias do
Rio da Prata. Vendo a inércia das forças brasileiras estacionadas em
Montevidéo e o pouco apoio que o seu Chefe recebia do Imperador,
argentinos e uruguayos, ora separados, ora reunidos, iam tramando
contra o domínio brasileiro na Cisplatina e, em 1825, invadiram o ter-
ritorio dessa Provincia e surprehenderam suas forças.

O general Barão da Laguna, Governador da Cisplatina e Com-
mandante das forças brasileiras, cançado de esperar recursos da Corte
e desanimado com o espirito reinante entre as suas forças ou, talvez,
querendo furtal-as a uma derrota, deixou de repellir a invasão. Essa
prova de fraqueza alentou a resistência dos rebeldes que, de vencida,
se dirigiram directamente á Montevidéo, emquanto que em Florida,
num novo Congresso, os uruguayos se reuniam, em 25 de Agosto de
1825, e declaravam nulla a incorporação ao Brasil votada em 1821 e
proclamavam a immeeliata incorporação da Cisplatina ao Governo das
Províncias Reunidas do Rio da Prata, sob a hegemonia de Buenos
Ayres- E disso, em 4 ele Novembro, ciavam conhecimento ao Impe-
rador.

Surpreso com taes attitudes, D. Pedro, querendo evitar uma
guerra, pois sua situação política no Brasil não era nada auspiciosa,
devido aos seus desmandos, appellou para o rei da Inglaterra afim de
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aconselhar ao Governo de Buenos Ayres a recuar da sua pertinaz in-
tenção de annexar o território uruguayo. Porém, a Inglaterra, talvez
embalada pelas promessas que esse governo lhe fizera sobre o des-
membramento do Brasil, se encolhera, quem sabe si na persuasão de
que na iminente guerra, o Brasil fosse vencido e ella pudesse se apro-
veitar do ensejo para se apossar de alguns territórios.

Por isso, limitou-se o Governo Inglez a aconselhar a D- Pedro
que desistisse de seus direitos sobre a Cisplatina, afim de evitar a
guerra. O Imperador repelliu tal insinuação e insistiu com esse Go-
verno para agir junto ao Governo de Buenos Ayres nos termos do
appello que lhe fizera, porém o Ministro Inglez no Rio de Janeiro,
sympathico aos argentinos, manhosamenre apresentava a D. Pedro
vários alvitres nos quaes figurava sempre a emancipação da Cisplatina,
a ser por esse concedida. Percebendo então o Imperador a firme atti-
tude do Governo Inglez contra os interesses brasileiros, abriu mão da
sua mediação e. em 10 de Dezembro, declarou guerra ás Províncias
Reunidas do Rio da Prata, iniciando immediatamente o bloqueio dos
seus portos. A guerra extencku-se incerta e morosamente devido aos
precários recursos dos belligerantes, ao espirito desordenado da poli-
tica platina, á dubiedade dos uruguayos, que ora se apoiavam nas
forças argentinas, ora nas brasileiras, para alcançar sua liberdade e
finalmente á enorme distancia entre o Rio de Janeiro e Montevidéo,
centros dos recursos das forças do Imperador.

Como o demorado bloqueio dos portos platinos e uruguayos pela
esquadra brasileira acarretava grandes prejuízos commerciaes á Ingla-
terra e á França, nações fornecedoras das forças belligerantes, apre-
sentaram-se ellas como mediadoras e procuraram encaminhar a paz.
Entretanto, como até esse momento as forças brasileiras estavam ven-
cedora, D. Pedro recusou a mediação e fez proseguir a guerra.

Novas batalhas foram travadas, entre as quaes a do Passo do Ro-
sario, também chamada Ituzaingó, em que cerca de dez mil argentinos
enfrentaram cerca de sete mil brasileiros. Ella, que foi a mais impor-
tante dessa guerra, não terminou por um resultado decisivo no campo
da lucta, pois, si bem que esses batessem em retirada, elles não foram
perseguidos pelos argentinos, o que conduz a concluir-se que o adver-
sario estava bastante enfraquecido ou, que não acreditando-se victo-
rioso, temia empenhar-se em nova acção.

E foi bem o que se passou porque, de facto, os brasileiros, tendo
exgotado suas munições, recuaram para aguardar o reforço das forças
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de Bento Manoel, as quaes, por terem se desviado por um atalho, não
chegaram ao ponto de reunião combinado, a tempo de tomar parte no
combate.

Fallando dessa batalha, em suas "Memórias", disse o General ar-
gentino Paz: — "O êxito final de Ituzaingó foi devido mais ás inspi-
rações individuaes do momento para tirar proveto dos descuidos do
inimigo, do que ás disposições tacticas do General Alvear, que não
teve nenhuma. Ituzaingó poderia chamar-se batalha das desobedien-
cias; alli todos mandamos, todos combatemos e todos vencemos, guia-
dos por inspirações próprias".

Essa notável batalha libertou tão somente as províncias argen-
tinas de uma invasão brasileira, desmoronando' os planos da política
imperial, porém não decidiu a guerra em relação ás aspirações da
Cispíatina.

Impossibilitado de continuar as operações e aproveitar as van-
tagens militares da victoria, o exercito argentino-uruguayo, ires mezes
depois, viu-se immobilizado em Cerro Largo, desmontado e sem pers-
pcetivas, emquanto que as forças brasileiras, em iugar seguro, se re-
organizavam e se preparavam para próximas operações. Assim tendo
sido, é exagerado o valor que os argentinos, em seus livros de His-
toria, attribuem á batalha de Ituzaingó, querendo fazer crer que ella
foi uma tremenda derrota brasileira, que conduziu o Imperador a
abdicar posteriormente dos seus direitos sobre a Cispíatina. A guerra,
agora mais conduzida pelo Brasil que pelos argentinos, proseguiu
sem methodo e sem estimulo, augmentando os prejuízos do com-
niercio internacional, que, devido ao bloqueio, não podia se entender
com Montevidéu e Buenos Ayres, occasionando enormes despezas e
successivas crises nos paize belligerantes, onde os políticos e militares
começaram a dar provas de impaciência e as forças de cansaço.

Na Argentina cahiam successivamente os governos, que eram
mvpotentes para vencer os caudilhos do interior, que se rebellevam
contra a hegemonia de Buenos Ayres. Na Cispíatina os urugtiayos,
ora se deixavam dirigir pelos argentinos, ora delles se separavam e
formavam forças, que agiam com orientação antagônica ás suas. No'
Brasil, comquanto a política houvesse melhorado porque os brasi-
Iciros já faziam parte da alta administração, D- Pedro, com sua in-
dole voluntariosa e feitio incoherente, não offerecia firmes garan-
has ás suas attitudes e, por isso, receiavam os políticos que, de um
momento para outro, elle cedesse aos insistentes manejos do í-íi-
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nistro Inglez, que trabalhava para que o Imperador desistisse da
annexação da Cisplatina.

As crescentes difficuldades materiaes e políticas do Governo de
Buenos Ayres forçaram-no a trabalhar pela paz no exterior, afim de
poder estabelecer nas suas Províncias a paz interna e consolidar a sua
frágil união. Por isso, elle enviou ao Rio de Janeiro um represen-
tante especial para abrir as negociações. Foi então assignada, com o
Imperador, uma convenção, na qual se firmava o reconhecimento do
domínio brsileiro sobre a Cisplatina. O orgulho argentino repelliu
essa convenção, a opinião publica se sublevou em Buenos Ayres e o
Governo, então, impossibilitado de fazer a paz ou de continuar a
guerra, demittiu-se, annullando o pacto assignado.

O novo Governo Argentino logo que ascendeu ao poder, nomeou
novos negociadores da paz, que enviou ao Rio, propondo a D. Pedro
a independência da Cisplatina por cinco annos, findos os quaes os
uruguayos teriam a liberdade de decidir dos sais destinos- O Im-
perador, já comprehendendo melhor o espirito ambicioso dos argen-
tinos e o desleal dos uruguyos, recusou a proposta, affirmando-lhes
que só assignaria tratado de paz que tivesse por base a completa e de-
finitiva independência da Província Cisplatina.

E com grande surpresa para os polticos brasileiros e com grande
honra para o Imperador, o Governo argentino na impossibilidade de
poder firmar no exterior novas exigências, resolveu, sob a mediação
do Governo Inglez, assignar com D. Pedro uma Convenção, na qual
ficassem preliminarmente reconhecidas a indepedencia e a integridade
do Império do Brasil e das Províncias Reunidas do Rio da Prata e
também as da Província Cisplatina que, constituindo-se em Estado
livre e autônomo, teria a liberdade de adoptar o regimen de governo
que julgasse conveniente, devendo a independência e integridade
dessa Província serem defendidas pelos dois paizes signatários do
Tratado de Paz, pelo tempo que nelle se fixasse.

Surgiu, assim, creada a Republica do Uruguay, do triumpho da
diplomacia argentino-brasileira, por uma necessidade de neutralizar
um território, que era objecto de perenne disputa entre dois paizes e
como o meio mais opportuno de se firmar a paz entre elles.

No Brasil causou júbilo essa intelligente solução, porque a Cis-
platina era para elle uma herança má, que só servia para manter a si-
zania do Império, enorme e rico, com os seus vizinhos, ainda inci-
i.ientes.
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O Brasil, felizmente, tem mantido até hoje dignamente seus
compromissos externos de guarda da independência e da integridade
uruguaya e si, durante cerca de quatro lustros, que terminaram em
1870, interveiu por duas vezes na política do Uruguay foi a seu pe-
dido e exactamente para manter-lhe a soberania ameaçada pelos cau-
dilhos nacionaes que organisavam suas forças na Argentina e inva-
diam-lhe o território para corrigir o malsinado erro histórico.

Porque insistiria o Governo de Buenos Ayres, ainda em 1825,
pela força, a annexação da Cisplatina contra a vontade dos ura-
guayos ? Porque Buenos Ayres era o único porto platino por onde se
escoavam os productos bolivianos, alto-peruanos e paraguayos, na
mór parte ouro e prata, que desciam pelos rios Paraguay e da Prata,
apezar do seu difficil accesso devido aos bancos e freqüentes movi-
mentos d águas ao sabor dos ventos. Montevidéo, recém-fundado,
em excellente posição geographica, á direita e aniles do estuário do
Prata, tendo atraz de si uma esplendida região farta de campos e
gados, com franco accesso aos navios, constituiria, em pouco tempo,
um forte concorrente capaz de arrebatar aquelle porto o privilegio
que vinha gosando de único empório platino. Annexada a Cisplatina,
Montevidjéo feneceria na infância do seu desenvolvimento.

Eis porque interveio a Argentina frequentanente na politica uru-
guaya, de 1828 a 1852, com o propósito de suffocar revoluções, que
se preparavam com elementos materiaes e recursos financeiros em
seus territórios. O Uruguay, tuna vez livre, Montevidéo, ra-
pidamente, attingiria o desenvolvimento commercial previsto pelos
argentinos e, mais, porque a posse desse paiz a tornaria senhora de
todo o estuário do Prata.

Luiz de Oliveira Bello.
Capitão de Fragata
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AERONÁUTICA

A EVOLUÇÃO DA CONSTRUÇÃO METÁLICA DOS AVIÕES

Proporciona-se-nos hoje o ensejo de há muito desejado, de in-
serir nas colunas desta "Revista", algo proveniente da autorisada
pena do construtor e cientista francês Louis Breguet, de reputação
mundial.

Por completo dedicado á ação profícua de construtor de aéro-
planos, poucas, mui poucas vezes, vem a publico com escritos de alto
descortinio e de ensinamentos quanto á construção de aviões que sa-
lientam o seu nome e são disputados por compatricios e estranhos.

Hoje, ao abrirmos o "Journal de 1'Aéronautique", com alvoroço,
deparamos com um seu artigo sôb a epígrafe supra que nos apres-
samos verter para o vernáculo, certos de que os nossos leitores o re-
ceberão com agrado.

"De modo quasi universal, as construções de toda natureza ten-
dem ao emprego, sempre crescente, dos metais. Arcabouços de pon-
tes, de navios, de edifícios, de material ferroviário e até "carrosseries"

de automóveis, apelam, hoje. para grande numero de produtos me-
talurgicos.

A aviação não escapa a essa regra e ninguém hoje duvida que o
avião do futuro será, no seu todo, metálico.

A questão da escolha e do emprego dos materiais suscita aos
construtores de aviões problema ao mesmo tempo vasto, complexo e
difícil, visto tratar-se não só de construir com material leve, solido e
durável, como, ainda, permitir fabrico e manutenção tão econômicos
(luanto possivel. Ainda mais, o engenheiro deve, com minúcia, pre-
°cupar-se das facilidades de abastecimento ou fabricação em serie.
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E' colocando-se nesses diversos pontos de vista e combinando-os
judiciosamente que se torna preciso apreciar as qualidades respectivas
dos diferentes materiais utilisaveis.

Apezar da complexidade desses problemas que exclue a possibili-
lidade de uma solução universal, alguns princípios gerais despren-
dem-se, cada vêz com mais clareza, dos estudos e experiências efe-
tuados de diversos lados. Eis porque o aço, notoriamente sôb a forma
dos aços especiais de alta resistência, tendem a retomar na construção
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LOUIS BREGUET

aeronáutica o lugar do qual o aparecimento das ligas ligeiras do alu-
minio ou do magnesio pareciam, nestes últimos tempos, excluir os
derivados do ferro.

Si se procura comparar os diversos metais da construção aéro-
náutica quanto á relação de suas únicas propriedades mecânicas
principais, pode-se classifica-las, em geral, na seguinte ordem de le-
veza decrescente em resistência igual, admitindo-se comtudo que as
espessuras não stejam muito fracas:
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1.° Aço especial de alta resistência;
2° Electron e ligas leves de magnesio;
3.° Duraluminio e ligas leves de alumínio;
4-" Madeira e aços sime-duros;
5.° Aço doce ordinário.

Si as espessuras do emprego são fracas, o que produz-se por nu-
merosos elementos da estrutura dos aviões quando se trata de tone-
lagem moderada, acha-se exposto ao risco de deformações ditas se-
cundarias por ocultação e chamusco local. A' miude, aliás, esse risco
pode-se reduzir ou evitar dando-se aos elementos em folha de ferro
fundido um contorno ou ondulações convenientes, determinados por
metódicas experiências.

E' interessante notar que a construção em chapa fina que, em
aeronáutica, assume extensão tão importante, provocou numerosos es-
tudos, tanto teóricos como experimentais, abrindo, desse modo, novo
capitulo da resistência das superfícies sólidas, isto é, dos corpos de
duas dimensões somente.

Esses estudos são particularmente fecundos e aproveitarão não
só á aeronáutica como á numerossa outras industrias da locomoção
terrestre ou marítima.

As interessantes aplicações que o aço pôde encontrar hoje na
construção aeronáutica resultam dos notáveis progressos efetuados
recentemente pela metalurgia, no referente á elaboração das especiais
cambiantes de aços de alta resistência, de um lado e á sua fabricação
industrial sôb forma de chapas finas e de dimensões assás conside-
raveis, de outro lado.

A elevada resistência de tais aços permite não só aligeirar as
partes principais do arcabouço ele um avião, como, também, obter
certas vantagens de ordem aéro-dinamica. E' assim que se pode re-
duzir ao minimo o volume e a superfície prejudiciais de peças tais
como mastros ele navio, pernos de pouso ou, ainda, construir asas de
Perfil mais fino, melhorando desse modo a fineza aéro-dinamitica do
avião que se acha intimamente ligaela, ás mexlalidades da construção, e
as qualidaeds dos materiais empregados.

O emprego dos materiais na construção ele aviões tem dado nova
forma ao problema que consiste em evitar a alteração dos materiais
Pelo tempo ou pelos agentes de corrosão atmosférica e outros. Todos
°s metais utilisaveis em aviação são susceptíveis de serem atacados
Pelo ar, humidade, especialmente pelo ar salino ou água salgada-
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Nesse sentido já foram obtidos interessantes resultados. Os
meios de proteção encarados ou utilisados consistem em revesti-
mentos superficiais por vernises ou emboços especiais, seja na parte
externa, seja em toda a espessura.

Apezar do progressos realizados, a proteção das ligas de alu-
minio não pôde ser ainda assegurada em todas as circunstancias com
pleno sucesso.

Quanto ao aço, a sua proteção contra os agentes atmosféricos
normais pode ser realizada desde já por meios simples e pouco
custosos. A cousa torna-se difícil quando se trata de proteger contra
persistente humidade ou contra o ar salino e borrifagem de água
salgada. Pode-se então recorrer a processos tais como o caldeamento
do cádufeo, aliás assaz custoso, ou procurar os matizes do aço ditos
inoxidáveis aos que, hoje, se liga grande interesse.

Esses aços inoxidáveis, ao menos nos matizes usuais, ainda não
oferecem as altas qualidades de resistência mecânica de certos aços
especiais. Anuncia-se no entanto, de diversos lados interessantes pro-
gressos: metalurgistas franceses esperam a completa realização para
breve da produção de aços inoxidáveis cujo limite de elasticidade atin-
gira valores de ordem de 130 quilogramos por metro quadrado e cujo
alongamento proporcional não será inferior a 8 %.

O aparecimento de tais aços influenciará consideravelmente, em
próximo futuro, quanto ao desenvolvimento e evolução da construção
metálica dos aviões- Trará ao engenheiro novas facilidades para a
construção de aviões de grande tonelagem, destinado a ligações inter-
nacionais e que deverão possuir as qualidades exigivieis dos hidro-
aviões que conhecemos, isto é, a faculdade de permanecer ou de na-
vegar no mar. Desde hoje, para a construção notoriamente dos fun-
dos dos cascos de hidroaviões, o aço inoxidável irá, mais e mais, stib-
stituindo as ligas ligeiras.

Essas indicações sumarias sobre alguns dos aspetos que apre-
senta a atual evolução da construção metálica em avião permanece-
riam incompletas caso aqui não assinalássemos, em poucas palavras,
a evolução correspondente dos processos de conjunto.

A rebitagem, consideraivemente aperfeiçoada quanto á sua fa-
cilidade C regularidade, gosa de legitimo favor.

Ao lado, porém, desse processo já antigo, a soldagcm, hoje, ofe-
rece novas e sedutoras perspectivas a certos respeitos. Em determi-
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nadas industrias esse processo de juntura, com ou sem metal de liga,
a arco oxiacétilenico ou a arco electrico, já tomou grande extensão.

O seu emprego em aviação suprime dificuldades especiais de-
vido a característicos dos metais utilisados. Seria mister chegar a
realizar a soldagem desses metais com perfeita regularidade, de modo
a evitar toda falta involuntária, conservando ao metal todas as suas
qualidades próprias no local da soldagem. Essas ultimas qualidades
não parecem ser satisfeitas para as ligas ligeiras de alumínio; a sol-
dabilidade, porém, de certos aços especiais permitem antever possível
solução no caso dos aços de alta resistência cujas qualidades são tão
interessantes para a construção dos arcabouços de avião.

Retomando aqui uma vista geral, que alhures já tive ocasião de
expor, se me afigura que o problema essencial ao qual os metalogistas
deveriam ligar máxima importância, consistiria em descobrir a pos-
sibilidade de dotar o mesmo aço destas qualidades: alta resistência,
inoxidabilidade e soldabilidade.

Se conseguiria, assim, a pôr a disposição do engenheiro um me-
tal cuja produção só requereria recursos nacionais, permanecendo
moderado o preço de custo. Seriam, ainda, suprimidas as dificuldades
de perfuramento e rebitagem que tornam elevados os preços quanto
ao emprega dos atuais aços especiais. Ter-se-ia, mais ainda, conse-
guido á longividade da estrutura do avião.

O incontestável e importante progresso que daí provirá, em pro-
ximo futuro, muito aproveitará á construção metálica e á industria do
aparelhamento de aviões."

NOVA PRODUÇÃO NA INDUSTRIA DA AERONÁUTICA

Az'ião de ása variável Neunmnn-Sclimcidlcr — Este novo avião
de ása variável durante o vôo, construído pelo professor Schmeidler
e engenheiro Neumann, de Breslau, foi recentemente apresentado ao
wrodromo de Berlim-Tempelhof.

E' bom lembrar que já ha diversos anos aqueles construtores
Procuram, de comum acordo, resolver o problema.

O aparelho construído inteiramente de madeira, é munido de um
"notor B. M- W. de 45 H- P. Contrariamente as construções estran-
geiras visando o mesmo principio, este avião tem envergadura varia-
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vel pela profundeza da ása- Esse desenvolvimento oferece a vantagem
de modificar não só a superfície portante, bem como o profil da ása.

A redução da ása durante o vôo ]>ermite aumentar a velocidade,
garantindo- também uma economia da energia.

Este método de partida se pouco fáceis e, no vôo, a redução da
ása permite elevar a velocidade de 115 a 145 quilômetros a hora.

Na parte superior da ása acha-se uma chapa de ferro em que
está um dispositivo de ponta de ása girando sobre um ponto nas duas
extremidades da ása, ao lado do evitador de golpes (gauchissement)-

Por uma alavanca próxima ao assento do piloto te por meio de
um cabo margeando a "fuselage", este dispositivo da ása pode alon-
gar-se até 20 %.

Os vôos de apresentação do avião de ása variável Neumann-
Schmeidler foram sobremodo convincentes.
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OS DESCABEZADOS
Ainda nos achamos sôb a impressão do extraordinário féno-

nieno da chuva ou, por outra, da extensão dessa chuva de cinzas, de
vidro silica finamente pulverizado, proveniente dos vulcões dos Andes
que alcançou Buenos Aires, íMontevideo, Porto Alegree e que veio
até nós, burrifano, em bela manhã, as capotas dos automóveis na
Avenida Central.

Ficamos logo de sòbre-aviso aguardando informe mais lato
afim de satisfazer a natural curiosidade dos nossos leitores. A
nossa espectativa foi de sobejo satisfeita com a ampla e cientifica
'tifonraação á "La Prensa", de Buenos Aires, dada pelo cientista
Francisco Kühn, ora residindo em Kiel mas que morou, na Re-
Publica Argentina, como catedrático de geographia e que em certo
Período, fez longa e laboriosa excursão a dôrso de mula, na rebar-
oativa e lugubre zona onde se alteam, em erupções alternativas, os
Desçabezados.

A interessante e instrutiva informação do ilustre geógrafo
alemão sonsiste toda na descrição da excursão por êle feita atravez
úa região pampeana que jáz ao sul de Mendoza e do Chile, onde o
v'ajante nada encontra senão lava, exalações sulfuricas e pedra pó-
n}es, uma comarca andina quasi completamente ''despojvoada, sem
caminho fora dos passos praticaveis.

Sigamos o professor Kühn em a sua curiosa excursão:
tir\ r^J arrieiro e as mulas fôram-me fornecidos graças a amabilidade
genuinamente argentina de D- Júlio Ortega, dono da estância
Canada Colorada.

A partir de Malargüe a minha expedição dirigiu-se primeira-
niente ao Sudoeste, até ao cerro Campanário, situado na fronteira
do Chile. Forma o seu cimo, que se ergue á 4.000 metros e que,
ate agora, ainda não foi ascendido, uma comarca de erupções; par-
hrnos em direcção a esse ponto. Depois de uma marcha de cinco
"'as, passando pelo Portezuelo dei Yeso em território chileno, che-
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gan?os á zona dos vulcões. Ainda em caminho, causaram-me as-
sômbro as enormes massas de pedras vulcânicas que ali se alastram
em todas as iplartes da cordilheira, pois toda a região do alto Rio
Grande (chamado mais tarde Rio Colorado) constitue gigantesco
terraço de lava de grande espessura, em cujos pendentes há quasi
sempre formações colunarias, a miude de aspecto fantástico.

w

Panorama do Portezuelo dei Médio entre os vulcões Cerro Azul e
Planchón, distantes 50 quilômetros (debaxo de T. Kühn)

Achava-me, assim, em uma fenda gigantesta e erma ao sopé
dos grandes vulcões que a rodeam. Áo Oeste e ao Sudoeste estão
os imponentes molhes de três vulcões separados por curtas distancias:
o Descabezado Pequeno (3.400 metros), o Descabezado Grande
(4.000 metros) e o Cerro Azul (3.800 metros), enquanto ao Norte,

a considerável distancia, impede a passagem o grupo do Penón
(3.950 metros.) O solo, no seu todo, é coberto de pó de pedra
pomes de côr amarelo-claro e altos cilindros vulcânicos, sem siquer
uma planta nem rasto humano, terra safara, sem vida. Verdadeira
paisagem lunar.

O vulcão, no momento, em íictividade, era o Cerro Azul, que,
do seu obscuro recôncavo, arrojava continuamente, da cratera para-
sitica, de recente formação, negras nuvens de cinzas, acompanhadas
de trovões subterrâneos de maior ou menor intensidade; ás vezes,
toda a paisagem obscurecia-se. Em meio deste ermo de lava e
montões de pedras, estende-sc o espelho de pequeno lago de côr azul-
escuro, denominado laguna das Águas Calientes.

Devido á freqüente escuridão não era possivel tirar boas foto-
grafias de todo o panorama ; isso fêz com que eu tirasse um debuxo
fiel (fig. 1) daquela imponente paisagem vulcânica em uma extensão
de cerca de 50 quilômetros. E', provavelmente, a única imagem do
panorama autêntico daquela parte da cordilheira; pelo menos, não
conheço nenhum outro.
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Devido ás fortes chuvas de cinzas, o meu arrieiro não se atreveu
aproximar-se muito do Cerro Azul. Dirigimo-nos ao Norte, avan-
çando entre os dous Descabezados, em direcção ao outro grupo.
Jamais esquecerei, viva o que viver, essa marcha cheia de peripécias.
E' dificil formar idéa da vastidão das massas de lava cheias de pre-
cipicios, estendendo-se em deredor dos vulcões como despovoados e
tristes desertos de pedras, formando terrível caos de blocos que o
viajante quasi perde a esperança de cruza-los.

Estou firmemente convencido de ter sido o único em realizar
essa travessia descabelada, que me deixou inesquecível lembrança de
uma actividade vulcânica de gigantescas proporções. A proporção
que avançávamos o estampido do Azul ia gradualmente diminuindo
de intensidade cessando, pouco a pouco. Após três dias de marcha
chegamos, por fim, completamente extenuados, ao pé do Peterou,
de resplandescente brancura, encontrando-nos, de novo, entre seres hu-
manos. E' que ao seu sopé, sôb esplendido e amplo ventisq.ueiro,
encontram-se as célebres águas termais de Banhos de Azufre.
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A cordilheira argentina entre os 35" e 36" de latitude Sul
Ali nos achávamos, de novo, em terra argentina: homens e ani-

mais refizeram-se das fadigas das longas e penosas caminhadas.
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A região que, em forma sumaria, acabo de descrever, situada
aproximadamente sôb o grau 35°,5 de latitude Sul, foi ultimamente
teatro de grande erupção, principalmente de cinzas que chegou ao
litoral Este da America Meridional.

A presença desse fino vidro vulcânico de que é rico o solo da for-
mação pampeana e o fato de encontrar-se em alguns lugares camadas
de cinzas puras e de côr branca entre a terra de côr amarela, tudo isso
indica que em passado geológico, cpiando a cordilheira estava ainda
em formação, caiam, também, intensas chuvas de cinzas sobre o
pampa. Dir-se-ia assim que após larga pausa renovou-se o processo
elementar, porque si', embora, as cinzas dos Andes tenham, a miude,
chegado ao litoral, a sua quantidade era insignificante comparada
com a ultima chuva. Seria interessante debuxar um mapa que, com-
forme as informações que se possue, registre a extensão e a intensi-
dade elessa chuva de cinzas, para formar idéa da magnitude desse in-
teressante fenômeno da natureza.

(Da redação)



A DOUTRINA

As lições da Historia Naval mostram, de um modo eloqüente,
a intangibilidade dos princípios fundamentaes ou básicos da guerra, evi-
denciando ao mesmo tempo que, as transformações continuas e pro-
gressivas do.material de guerra, fazem surgir novos methodos e re-
gras de combater.

As batalhas navaes, de todos os tempos, encerram em si e con-
substanciam conceitos e princípios tacticos que crearam a — doutrina,
a coordenadora dos grandes princípios e methodos da guerra, adqui-
ridos pela experiência e sanccionados pela pratica. Ella, facultando
n pleno conhecimento dos cousas, disciplina o espirito, dando-lhe uni-
dade de vistas e precisão nas concepções e idéas; e sendo sabiamente
applicada por um espirito prompto, enérgico e seguro, conduzirá á
consecução dos melhores resultados.

Das principaes lições tacticas da Historia Naval, grandes ensi-
'lamentos são tirados, os quaes, deverão ser tomados por norma, na
utilísação das Forças Navaes, em seu emprego na guerra.

Dentre esses ensinamentos, citaremos:
a) ter sempre presente o objectivo;
b) impedir toda e qualquer confusão ou falta de ordem na

'inha de batalha;
c) evitar mudanças de rumo ou de formaturas na presença do

inimigo, quando dentro do alcance de tiro, por ser uma manobra arris-
cada da qual poderão advir graves conseqüências; (isto não assume
grande importância, quando o numero de navios é pequeno).

d) deter a iniciativa da acção do inimigo, obrigando-o a sub-
^etter-se ao nosso plano;

e) manobrar para cortar o — T — que faculta uma excellente
concentração de fogo;
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f) não levar ao combate o C. B. sem que os seus flanços estejam
convenientemente dispostos;

g) não atacar sem tomar uma posição vantajosa que lhe seja
fácil alcançar;

h) não diminuir continuamente a distancia do inimigo, quando
se é susceptível de obter uma posição favorável, sem grande esforço;

i) não continuar a combater, quando for mais vantajoso, effe-
ctivar uma retirada tactica ou empregar outras armas das próprias
forças;

j) efectuar um ataque simultâneo de uma ala rápida na vanguarda
do inimigo, com a abertura do fogo da bateria principal da linha
de batalha;

k) efectuar um ataque simultâneo de Forças ligeiras sobre ;;
testa da columna inimiga, com a abertura de fogo da bateria prin-
cipal da linha de batalha;

1) efectuar ataque cie submarinos sobre o flanco não empenhado
da columna inimiga, ao mesmo tempo que a nossa linha de batalha di-
minue de distancia para alcançar uma distancia mais favorável;

m) evitar que o ataque de suas divisões de CTs. aos flanços
oppostos á linha de batalha seja feito com tal intervallo de tempo que
o inimigo possa attender uma de cada vez;

n) aguardar o momento da máxima opportunidade para o em-
prego de todas as armas.

A' esses ensinamentos, temos a accrescentar, eme no mar, sendo
a acção decisiva, o adestramento do pessoal, a par cie um moral elevado,
contribuirá poderosamente para que a victoria penda paira o lado
d aquelle que possuir navios conduzidos por gtente adestrada e de
animo forte.

O moral é um factor de alta relevância — é primacial — Deve
elle ser mantido bem elevado para que o cérebro possa trabalhar li-
vremente nas mais diííiccis conjecturas, dando-lhe a energia vivi-
ficante, a perseverança no cumprimento do dever e confiança em
si mesmo.

Dalii a importância que Napoleão dava ao moral, estabelecendo
a seguinte ptbpfttiçfto: "O fator moral está para o material, assim
como 3 para 1.

Em resumo: quatro são os factores necessários á efficiencia
tactica:
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a) material appropriado, isto é, os elementos indispensáveis á
segurança e á conducta das Forças no desenvolvimento do combate;

b) pessoal apto e capaz de desempenhar as suas funções a
bordo;

c) doutrinamento;
d) moral elevado.
O doutrinamento, pois, dos Comandantes, tendo sob as suas

ordens pessoal instruído e adestrado e com o moral elevado, colloca
uma Força em, condições promissoras para tomar a offensiva; e,
nesta, repousa a victoria.

César Augusto M. da Fonseca
Capitão de Corveta

JIIp
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"O nosso destino depende do mar
onde a nossa situação geográfica, a
nossa imensa fronteira maritima, en-
cerra o problema do nosso futuro".

Ruy Barbosa

Nesta porção meridional do Novo Mundo, condições étnicas e
mesologicas conduziriam, como conduziram, á formação de um Povo
de Marinheiros, de alma aventureira, de homens á todas as lutas
afeitos, e que, deixando a orla maritima, se iam a desbravar os
invios sertões, ora por sobre serenos e majestosos rios deslocando-se,
ora corredeiras perigosas vencendo.

"Aqui, sobre alguns páos ainda mal juntos das jangadas atre-
vidas e libertadoras, contornavam a Pátria.

"Ali, sobre pequena canoa de um só páo feita, enfrentavam
os pampeiros do sul, quando não ás costas a levavam, eles os Ban-
deiras ousados, que iam até Santa Cruz de Ia Sierra, aos pincaros
dos Andes, disputa-los ao Condor; e, onde essas canoas patricias,
Pela mão do homem brasileiro carregadas, lembram certos peixes
!á encontrados — fosseis —, mas estes, ali depositados pela pode-
rosa e fácil mão da natureza, emquanto aquelas o foram, pela difi-
cultosa e fraca mão do homem, tornada forte pela vontade que,
tempera de aço dava, ao arrojado Bandeirante patricio. (1)

Bandeirantes nas selvas que desbravavam, nos rios e mares que
continuadamente singravam, era o Brasileiro que também foi o pri-
ffieiro bandeirante do ar, o elemento que preponderou na Marinha

(1) Da conferência do Autor sobre — "Brasileiros Bandeirantes da Acro-náutica".
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da antiga Colônia, nessa Marinha que indubitavelmente foi a força
fixadora do império colonial português no Novo Mundo, e, que de-
pois se transmudou, no grande élo integralisador das distanciadas
Provincias do novel Império. Império esse, que com meio século
apenas de existência, já ufanar-se podia de no mundo só existirem
cinco marinhas de guerra superiores á sua. Marinha que, embora
em continuada decandencia, por hercúleo esforço, ainda queria,
século depois, salvar o Brasil da humilhante posição de beligerancia
sem atos de guerra, sem ação militar.

Marinha essa nossa, que na Grande Guerra, quando mais in-
certa era a sorte dos Aliados, se foi a levar -o estandarte que a luz
do sol encerra as promessas divinas da esperança", para junto deles,
a cooperar, sob a direção da Inglaterra, a leader dos mares, para a
vitoria, e lembrando que sem ordem não pôde haver progresso.

Os marinheiros do Brasil, pela sua Divisão Naval em Opera-
ções de Guerra, no triângulo mortifero de Dakar, S. Vicente e Free-
town — o túmulo do homem branco —, por três meses tremulou
em míseros cascos, esse estrelado lábaro que, chamado ao Mediter-
raneo para ir ao Oriente, força as Colunas de Hercules, trazendo em
as cores que ostenta, a esperança da paz próxima, no verde inter-
pretada, a positividade do ouro, das indenisações de guerra, no
amarelo, e, no azul, a celestial atmosfera que logo se fês aos beli-
gerantes, reintegrando-os na ordem indispensável ao continuado
progresso da Humanidade.

A MARINHA NAS GUERRAS SUSTENTADAS PELO BRASIL

No seu magnifico — "Ensaio sobre a gênesis e desenvolvimento
da Armada Brasileira" — R. J. 1903, o Almirante Barão de Jace-
guay, seu autor, chama a atenção de nossos estudiosos, para um
importante ponto a ser devidamente apreciado, e, o qual êle assim
precisa: — "De todas as colônias americanas a única que, por oca-
sião de emanclpar-se possuia elementos para lutar contra o poder
naval da metrópole foi o Brasil, circunstancia esta ainda não no-
tada explicitamente por nenhum historiador, mas que talvez tenha
sido a que influiu mais poderosamente para abreviar a nossa com-
pleta independência. E, mais adeante acrescenta ainda: — "Pre-

ocupados os patriarcas da nossa indepencia com a impossibilidade
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de defender a extensa costa do país sem o auxilio de uma força
naval poderosa, e na carência de recursos financeiros para crea-la.
concebeu um deles Martin Francisco Ribeiro de Andrade, o plano
de abrir uma subscrição nacional, cujo produto se aplicaria a aqui-
sição de vasos de guerra.

— 'Esse plano proclamado por um decreto imperial, produziu
surpreendentes resultados, e devido a êle o nascente império ao
entrar no convívio das nações soberanas, achava-se com poder na-
vai não desdenhavel e que lhe deu para logo incontestável supre-
macia marítima na America do Sul. Esse poder naval assegurou-
lhe o domínio do mar, na guerra que o Império teve de sustentar
de 1825 a 1828 contra a Argentina. Não fora a preponderância
marítima do Brasil, e o resultado daquela guerra inéptamente con-
duzida por terra pelo governo imperial, não teria sido a indepen-
dencia da Banda Oriental, e sim a sua incorporação á grande fe-
deração platina de origem hespanhola. Sairia dos limites do his-
torico resumido que estamos fazendo da formação da marinha bra-
sileira, a narrativa da campanha maritima da Cisplatina, cujo vasco
teatro abrange o estuário do Prata, o rio Uruguay e a costa da Pa-
tagonia.

Bastará consignar que essa campanha foi a dura escola em que
se formou um núcleo de oficiais de marinha, brasileiros, dos quais
o Ministro da Marinha, em 1829, o chefe de esquadra Mello e Alvim,
em seu relatório apresentado á Assembléa Legislativa, manifesta-se
com ufania nos termos que se seguem: — "Eu sinto satisfação em
Poder afirmar que a nação possúe atualmente, com pequenas exce-
Ções, um corpo de excelentes oficiais de marinha, os quais, tanto
Pela sua perícia em tudo que respeita á sua profissão naval, como
Pelo seu valor e prática de guerra adquirida no meio do fogo dos
combates, se acham habilitados a prestar os mais relevantes ser-
viços á Nação ?

Convém lembrar: que a vitoria que poz termo á essa guerra,
foi pelos marinheiros brasileiros ganha, a 8 de Abril de 1827. Nesse
combate naval, de Santiago, ficou destruído o poder marítimo mi-
migo. E, que na repressão do nefasto trafico de Africanos, em
larga escala praticado ao longo das nossas vastas costas, bem como
no serviço de correios, a marinha de guerra do Brasil, que já em
*847 possuía cinco navios a vapor, era empregada consuetudianria-
mente.
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GUERRA CONTRA A TIRANIA DE ROSAS

Brasil, Uruguay e Entre Rios, provincia então governada por
Urquiza, organizam em 29 de Maio de 1851 a "Tríplice Aliança"
contra D. Manoel Rosas, o tirano cuja bandeira era — -mueran

los selvagens unitários".
A libertação do Uruguay e a livre navegação no Rio da Prata,

são as resultantes primaciais dessa campanha levada a cabo pelos
soldados e marinheiros do Brasil e terminada em Monte Caseros,
a 13 de Fevereiro de 1852.

No "Annuaire de Ia Revue des Deux Mondes" desse ano, encon-
tra-se uma apreciação da nossa perspicaz política de então, escu-
dada num real aparelhamento militar-naval — "Não podemos dei-
xar de reconhecer a habilidade e firmesa desenvolvida pelo Gabi-
nete do Rio de Janeiro com essa negociação. Foi para êle um incon-
testavel sucesso, e tanto mais sedutor para o espirito nacional,
quanto o Brasil pôde jatar-se de haver vencido naquilo em que
naufragaram os mais poderosos governos da Europa." (2)

GUERRA CONTRA A TIRANIA DE LOPEZ

Arvorando-se em arbitro entre duas Nações que a êle por certo
não recorreriam, a êle que na escravidão buscava manter a gloriosa
Pátria de Francia, procurou Solano Lopez coartar a ação do Brasil,
em conflito no qual, soube ser absolutamente extranho, era êle,
mais ainda indesejável, conforme se incumbiram os posteriores
eventos de bem provar.

De tudo isso, resultou a cruenta guerra desencadeada entre o
Brasil Império, e o ditador Lopez, sustentado aliás pelo bravo e
então militarisadissimo povo paraguayo.

No alvor desse trágico ano de 1865, compunha-se a força naval
brasileira de 45 navios de guerra, sendo 33 a vapor e 12 a vela, navios*
esses tripulados por 609 oficiais e 3.627 praças, segundo o então
último relatório pelo Ministro da Marinha apresentado, e no qual
êle insistia na aquisição e conseqüente construção de encouraçados
e transportes.

Reproduzindo o que Araújo Brusque, Ministro da Marinha
quando da Guerra do Paraguay escrevera, ponderando sobre a ina-

(2) Da "Independência á Republica", de Euclydes da Cunha.
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daptação da nossa esquadra de alto mar a uma guerra fluvial, em
a sua -^Marinha de Outrora", o Visconde de Ouro Preto trans-
creve: — "O material de que atualmente dispomos, quer em qua-
lidade, quer em quantidade, está muito longe de satisfazer as ne-
cessidades do serviço a que é destinado, e mais ainda ás condições
da tática moderna. Carecemos de renovar a nossa esquadra intro-
duzindo na sua composição alguns navios de primeira ordem, capa-
zes de pôr-nos ao abrigo de repentinos assaltos, que se possam diri-
gir contra a soberania nacional".

Estas palavras do Relatório á Sessão Legislativa de 1864 pelo
Ministro da Marinha de então, parecem especialmente escritas para
a lamentabilissima situação a que chegou tal força, sessenta e seis
anos depois...

Nesse precioso repositório dos fastos da nossa atividade naval
durante o longo e movimentado periodo do 2" Império, o derradeiro
Ministro da Marinha do Brasil, em brilhantes paginas, traça as
linhas seguintes, que dele destacamos: "Só uma coisa faltava para
a completa realização do ousado plano que concebera o déspota
de Assumpção: era a livre navegação do rio, que interceptava duas
divisões da esquadra brasileira. Dominando as águas do Paraná,
Lopez receberia os últimos recursos que aguardava da America do
Norte e da Europa, sua esquadra levaria em poucos dias a Buenos
Aires, a Montevidéo ou ao Rio Grande, os exércitos de Robles e
Estigarribia, e desde logo quasi impossivel seria evitar o aniquila-
mento da Aliança e o predomínio do elemento bárbaro no conti-
nente sul-americano. No rio, portanto, se tinha de jogar a par-
tida suprema, ali se devia decidir da sorte de toda a campanha".

Ainda pelo Visconde de Ouro Preto, busquemos precisar, em as
linhas mais gerais, a situação militar no Prata: — "Esperava-se a
deposição do General Flores da Presidência da Banda Oriental
apezar das garantias dos brasileiros, e se assim acontecesse, ascen-
deriam os Blancos ao poder. Lopez nutria a esperança do seu
amigo Urquiza de Entre Rios, e por tudo isso mandou a Estigarribia
em demanda do Estado Oriental, em socorro dos Blancos. Era
então o exercito de Lopez de cerca de 80.000 homens, dos quais
30.000 sob o comando de Robles estavam em Corrientes. Os aliados
acampados em Concórdia, eram uns 17.000 brasileiros, 5.000 argen-
tinos e uma pequena divisão de orientais, tudo sob o comando em
chefe do nosso legendário Osório.



252 revista marítima brasileira

RIACHUELO — NOVA TÁTICA?

A feliz consecussão do plano de ataque dos Aliados dependia
do domínio das águas, o que só a esquadra em seu desenvolvimento
estrategico-tático é que proporcionaria ou não.

A batalha naval conducente a tal dominio, foi, pelos marinhei-
ros do Brasil, travada em pesadas embarcações de alto mar, que
tinham, assim, varias qualidades táticas no combate, muito infe-
riores ás dos paraguayos; estas, muito mais manobreiras, nos estrei-
tos quão tortuosos meandros desse rio, rei do seu território. Essa
inferioridade contrabalançada era por um maior poder ofensivo
e defensivo das nossas unidades, por seu turno compensada, senão
amplamente, ao menos em grande parte, pelas baterias convenien-
temente instaladas pelos paraguayos, nesses barrancos que legen-
darios se tornaram.

Riachuelo, foi a batalha naval onde primeiro no Mundo se
empenharam duas esquadras com todas as unidades componentes
movendo-se a vapor. Riachuelo foi o prélio que tantas referencias

provocou, e as mais elogiosas, ao Brasil, e á sua Marinha.

— "O Brasil justificou a sua pretenção a ser considerado a pri-
meira Nação da America do Sul, e o direito de ser de futuro ins-
crito entre as grandes potências da Europa" — escreveu o Morning'
Herald, ao que acrescentaremos ainda o comentário do outro lado
da Mancha, pelo Moniteur Universel feito: — "A esquadra brasi-
leira mostrou quanto pôde a bravura aliada á disciplina e á ei-
.encia, e, o modo porque manobraram as conhoneiras colocam ai
esquadra do Brasil e sua oficialidade a par das marinhas européas."

Apezar de assunto já ampla e cabalmente ventilado e vulgari-
sado, parece-nos que ainda duvidas existem na verdadeira aprecia-
ção da batalha naval de Riachuelo, havendo até mesmo entre ma-
rinheiros, quem sustente ter sido o recurso do "choque" pela proa
de uma nave desferido contra o costado de outra, uma inovação de
Barroso.

Essa tática, convenientemente aplicada por esse inolvidavel
chefe, nessa batalha decisiva da guarra, vemo-la realçada nos
encomiastos versos de Joaquim Norberto de Souza e Silva:
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"Assás renhida, prolongada e dura
•Foi a contenda, explendido o triumpho !

"E tardava o triumpho !... Immenso arrojo
"Acóde á mente ao heróe Barroso invicto,
"Resume o prélio á impávida Amazonas !
"Trovejam canhões, chovia fogo
"E o navio ariete avança, investe
"Sobre o Igurei que avante caminhava.
"Ao choque atroador que estronda ao longe
"Pavoroso clamor seus nautas soltam;
"Nas vascas da agonia palpitando
"Afoga-se o batei bebendo as vagas;
"A inimiga bandeira meio immensa,
"Em signal de derrota inda tremula
-Mortos, feridos, moribundos vagam
"Dentre destroços sobre as rubras águas.
"De choque em choque ostenta-se a victoria
"E o Paraguay, o Salto, o Olinda
"Do ariete naval se tornam brincos !"

Embora o original não fosse como o não foi, do grande Barroso,
a manobra final com a qual concluiu êle a vitoria em Riachuelo, teve
tal chefe o necessário valor, o mérito completo, em repeti-la —
"bem a aplicando no momento oportuno do combate". E' esse
"momento'*, no espaço e no tempo, que convenientemente utilisado
proporciona a vitoria. Na capacidade em precisa-lo -quando", e:
na habilidade e segurança de executa-lo e em torno dele desenvol-
Ver a ação "como", é que reside a sorte da peleja, é que se aninham
os lauréis da vitoria.

Magistralmente a realizou Barroso em Riachuelo. Eis sua glo-
ria militar. Enormes foram as resultantes estrategico-politicas
dessa vitoria.

Eis sua fulgente gloria nacional, popular.
Nas preciosas anotações ao livro de Schneider — "Guerra da

Tríplice Alliança", o nosso saudoso Barão do Rio Branco transcre-
veu a descrição dessa memorável batalha de valor estratégico for-
midavel na condução da guerra, e de resultados táticos os mais
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completos, como mui insuspeitamente assinala o ilustrado Coman-
dante Chaband-Amandt em a sua interessante "Histoire des Flottes
Militaires", Paris 1889: — "A esquadra paraguaya é quasi que total-
mente destruída, quatro (4) vapores, e seis (6) baterias flutuantes,
e com eles cerca de mil e quinhentos (1.500) homens são postos
fora de combate, entre mortos, feridos e prisioneiros, além de mais
mil setecentos e cincoenta (1.750) homens nas baterias e acampa-
mento de Bruguez".

Evitando comentários, apreciações entusiásticas... transcreve-
remos aqui a exata e singela narração desse combate, pelo seu in-
signe realizador, feita ao Vice-Almirante Visconde de Tamandaré:
— "Não fizemos tudo quanto desejáramos, mas fizemos tudo quanto
podíamos...", e, descrevendo a ação assim se refere adeante: —
"Nesta descida contra o inimigo encalhou infelizmente o Jequiti-
nhonha, onde o chefe Secundino Gomensoro tinha a sua insígnia.

A pouca largueza do canal naquele ponto não me permitia fazer
evoluções com a presteza desejável, porém, tendo eu a bordo o prá-
tico Bernardino Gustavino, que ha dez anos está ao serviço nosso
e que se pôde chamar chefe dos práticos, subi com a resolução firme
de acabar de uma vês com a esquadra paraguaya, o que eu teria
conseguido se quatro dos seus vapores que estavam mais acima, não
tivessem fugido."

"Assim puz a proa sobre o primeiro, que mais próximo ficava,
e com tal Ímpeto, que o inutilisei completamente, ficando de água
aberta, e indo pouco depois ao fundo."

"Segui a mesma manobra contra o segundo, que era o "Mar-

quez de Olinda", e contra o terceiro que era o "Salto" e a todos eles
inutilisei. O quarto vapor contra o qual arremessei, o "Paraguay",

recebeu tal rombo no costado e caldeiras que foi encalhar em uma
ilha em frente, para a qual fugiu sua gente abandonando-o."

"Em seguimento apróei a uma das baterias flutuantes que
foi logo a pique com um choque e um tiro."

"Todas estas manobras foram feitas pela "Amazonas", de-
baixo do mais vivo fogo, quer dos navios e chatas, quer das baterias
e mosqueteria de terra. A minha intensão era destruir por esta
fôrma toda a esquadra paraguaya antes que encalhássemos em
movimentos de subida e descida. Mas, os quatro restantes vendo
a minha manobra e resolução de aproa-los a todos trataram de
fugir rio acima."



O QUE JÁ FOI E POSSUIU O BRASIL NO MAR 255

— "Concluida esta fama pelas 4 horas da tarde, tratei de tomar
as chatas as quais eram logo abandonadas assim que eu delas me
aproximava, saltando suas guarnições ao rio e fugindo a nado para
terra que estava próxima."

A certeza de aniquilar como aniquilou a esquadra paraguaya,
tinha-a Barroso, e tal certeza, como bem observou o Almirante
Barão de Jaceguay na sua "Guerra do Paraguay — Reflexões cri-
ticas sobre as operações combinadas da esquadra brasileira e exer-
citos alliados." Rio 1900, essa certeza claramente se vê nos seus
sinais precisos: — "Despertar os fogos — Safa geral para o com-
bate — Suspender — Bater o inimigo o mais perto possivel — Ata-
car o inimigo que a gloria é nossa — O Brasil espera que cada uni
cumpra o seu dever."

Aquilo que é por seu realizador, marinheiramente chamado
"faina", e por êle tão fria e sucintamente exposto, aquilo é "sim-

plesmente" a jornada formidanda de 11 de Junho de 1865, a glo-
riosa batalha, na qual se se não encontra a originalidade creadora
de nova tática a universalisar um chefe, certo se depara emergindo
fulgurante dentro de sua Pátria, o velho Almirante que á vitoria
coduziu a esquadra brasileira, aplicando convenientemente ás forças
em presença, no acanhado e insidioso teatro de operações, os ensi-
namentos hauridos das guerras navais anteriores.

A imarcercivel gloria de Barroso, encontramo-la por êle próprio
resumida mui precisamente, na sua primeira fraze, por si só eviden-
ciando do seu valor militar: — "Minha resolução foi acabar de
uma vês com toda a esquadra paraguaya", fraze esta repetida com
pequena variante na fôrma, ainda no fim de tal relato.

Tinha, pois, Barroso o natural sentimento da vitoria completa,
da necessidade, sempre que possivel, de num só golpe fundir as;
ações "destruidoras", "desmoralisadoras", e, desorganisadoras"; e,
assim conduzindo, portanto, não só á destruição material do tal-
migo, como ainda impossibilitando-o de organizar novos elementos
Por já te-los desmoralisados.

E' certo que tivemos avarias em quasi todos os navios, além de
244 compatriotas postos fora de combate, mas não menos certo é
também, que em Riachuelo sepultado ficou, e quiçá para sempre, o
Poder bélico da valente e patriótica Nação paraguaya !...
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VITORIA DO ACASO ?!

Vitoria do acaso ?! ?
Assim quer que ela houvesse sido, o nosso compatricio e pro-

vecto químico Dr. A. Bagueira Leal, que talvês pela força de repetir
tal absurdo já dele esteja convencido ?

Não. Apezar de em francês dizermos: -jouer une bataille",
não se trata de jogo de azar. Numa esquadra tripulada por mari-
nheiros tais como os nossos. Numa esquadra tal qual era a bra-
sileira de então, a vitoria por certo ululante, penderia daqueles
mesmos penóes, onde altaneira panejava o Lábaro da Esperança !

A completa, decisiva e feliz vitoria em Riachuelo ganha, pelos
marinheiros do Brasil, foi a natural e lógica conseqüência de um
passado previsor, máo grado grandes e lamentáveis lacunas, de um
passado prenhe de tradições gloriosas; conseqüência fatal do des-
envolvimento moral, material e instrucional, que tinha a Marinha
de Guerra Brasileira no Império.

César Feliciano Xavier
Da Marinha de Guerra Brasileira

:n?-^í^.
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Curso Pratico para Aspirantes
a Comissários da Armada

5 — Escripturação de livros de soccorros e cadernetas do pessoal.

Entre as attribuições e deveres dos Commissarios e Aspirantes
a Commissarios a bordo dos navios e nos estabelecimentos navaes
em terra, os que precisam ser attendidos e executados com parti-
cular interesse e cuidados são os que dizem respeito com os assen-
tamentos da vida official de cada um dos officiaes, sub-officiaes e
praças que servem na Marinha.

Os "livros de soccorros", que devem ser feitos e escripturados
segundo os modelos 10 e 11, annexos ao regulamento de fazenda,
se destinam: o primeiro, a officiaes dos differentes quadros da
Armada, o segundo, aos assentamentos das praças de todas as ca-
tegorias existentes no serviço da Armada.

Esses livros são escripturados por Commisarios e Aspirantes a
Commissarios; nelles são registrados todos os assentamentos do"Histórico" da vida militar de todo o pessoal da Marinha e os paga-
mentos effectuados a bordo dos navios e nos estabelecimentos, refe-
rentes a vencimentos, ajudas de custo, adeantamentos para uni-
formes e outros, além dos pagamentos de fardamento ás praças,
que devem ser lançados na parte destinada ao "Debito e Credito".

Todos os esclarecimentos que devem preencher taes fins são ahi
lançados e assignados pelos Commissarios, ou pelos seus auxiliares,
Aspirantes a Commissarios, sob a responsabilidade dos primeiros.

A verificação do estado das guarnições, quer na sahida, como
no regresso dos navios, deve ser feita por estes livros.

O Commandante do navio é que deve dar aos Commissarios as
notas para o "histórico" e orientar se as mesmas notas devem ser
lançadas por extenso ou resumidamente, nos livros de soccorros.

Os esclarecimentos que são próprios desses livros, além de ou-
tros, são os seguintes:

a) nomeações, segundo as notas lançadas pelas repartições com-
Petentes nas cadernetas dos officiaes, sub-officiaes ou das praças;
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b) ordens de embarque ou desembarque, de passagens para ou-
tros navios ou de serviço, no mar ou em terra;

c) baixas aos hospitaes ou enfermarias e altas respectivas;
d) abonos de dinheiro, de fardamento ou de prêmios e paga-

mento de vencimentos, em geral; quando o pagamento fôr de diffe-
rença de vencimentos, em paiz estrangeiro, deve-se sempre indicar
o cambio que serviu de base para os respectivos cálculos.

e) ordens do dia, louvando ou advertindo, observadas as regras
em vigor que se referem a taes lançamentos;

f) notas de fallecimentos e as relativas á deserções, que devem
ser precedidas das que se referem aos respectivos processos, notas
de reprehensão e de castigos, com especificação dos factos, obser-
vadas as restricções da legislação em vigor;

g) resumidamente, as commissões dos navios.

As datas correspondentes a taes assentamentos devem ser
escriptas por extenso, de modo a evitar-se que as mesmas possam
ser alteradas, depois de lançadas.

Cada nota ou lançamento differente deverá ter sempre a assi-
gnatura do Commissario que a tiver escripto. A rubrica do Com-
mandante ou do Encarregado do pessoal, nos navios ou nos esta-
belecimentos em que houver esta funcção, é imprescindivel á lega-
lidade das notas.

No Corpo de Marinheiros e no Regimento de Fuzileiros Navaes
as notas do "Histórico" são assignadas pelos segundos Commandan-
tes e Commissarios respectivos.

Nesses corpos só devem existir livros de soccorros para os assen-
tamentos dos officiaes, sub-officiaes, professores ou instructores,
foguistas, remadores, marinheiros contractados e taifeiros. Os
assentamentos das praças devem ser escripturados em livros seme-
lhantes, chamados -Livros-mestres", feitos de accôrdo com o mo-
dêlo 12, annexo ao nosso regulamento.

As notas do "histórico" dos livros-mestres devem ser encerradas
quando as praças destacarem dos respectivos quartéis e continua-
rem nos mesmos livros quando ellas regressarem dos navios ou esta-
belecimentos em que tiverem servido; os assentamentos novos que
tiverem sido postos nas cadernetas deverão ser transcriptos para
esses livros que são destinados a conter toda a vida militar das pra-
ças emquanto estiverem no serviço da Marinha.

No impedimento dos segundos Commandantes, nos quartéis, as
notas postas nos assentamentos das praças poderão ser assignadas
pelos Commandantes das companhias.

Os livros de soccorros devem ficar archivados a bordo; somente
serão remettidos ao Archivo da Marinha quando forem encerrados,
julgados desnecessários a bordo ou no estabelecimento.

A parte destinada á escripturação do "debito e credito" de cada
um dos officiaes, sub-officiaes ou praças, tanto nos livros" de soe-
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corros" como nos "livros-mestres", deve conter todos os pagamentos
effectuados, com as notas explicativas que tiverem relação com ven-
cimentos e abonos de qualquer natureza, que possam interessar á
fiscalisação. Estas notas terão, além da assignatura do Commissa-
rio do pesoal ou do Aspirante a Commissario, seu auxiliar, a do
Immediato, segundo Commandante ou Vice-director.

Cada official, sub-official ou praça, ao serviço da Marinha, tem
— para registro das occorrencias da sua vida militar — um pequeno
livro ou caderno especial, que se denomina "Caderneta subsidiaria
do livro de soccorros".

Todas as notas lançadas nos livros de soccorros de bordo do
navio ou do estabelecimento devem ser transcriptas nas cadernetas,
pelos Commissarios ou Aspirantes a Commissarios que estiverem ao
serviço do pessoal no "Departamento de Fazenda".

Estes livros são feitos segundo os modelos 16 e 17 do regula-
mento de fazenda e se destinam, o primeiro, aos assentamentos dos
officiaes, sub-officiaes e seus assemelhados, e o segundo, ás praças
de qualquer categoria.

Terminada uma caderneta os respectivos assentamentos pro-
seguirão em outra. Para isso os Commissarios devem sempre ter
a bordo, ou nos estabelecimentos em que servirem, cadernetas em
branco, que são fornecidas, mediante pedido, pela Directoria de
Fazenda.

Todas as notas que tiverem de ser lançadas no "histórico"', tanto
dos livros de soccorros como das cadernetas, deverão ser redigidas
resumidamente, como convém ao serviço de escripturação dos"livros-mestres" existentes na Directoria do Pessoal e nos quartéis
do Corpo de Marinheiros e do Regimento Naval, nos quaes estas
notas deverão ser transcriptas, no devido tempo.

Nas cadernetas, como nos livros de soccorros, devem sempre
constar todas as alterações que se derem durante o tempo em que
os officiaes, sub-officiaes e as praças permanecerem a bordo dos
navios, nos estabelecimentos ou nos quartéis.

As notas de viagem e dos pagamentos effectuados devem ser
lançadas mensalmente nos livros de soccorros e, semestralmente,
nas cadernetas. Esta disposição tem por fim não impedir que os
lançamentos sejam feitos á medida que se forem verificando os
factos, mas evitar um grande numero de assignaturas, sem necessi-
dade, tanto dos Commissarios como dos Commandantes e imme-
diatos, que os devem subscrever ou authenticar.

As notas referentes a castigos, ou ao comportamento das praças
devem ser lançadas e assignadas, mensalmente, nas .cadernetas,
Pelo "Encarregado do Pessoal" do navio ou pelo cargo que exercer
correspondente nos estabelecimentos e quartéis.

Cabe aos Commissarios ou Aspirantes a Commissarios, o regis-
tro de taes notas nos livros de soccorros.
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As notas referentes ao abono de gratificação de exemplar com-
portamento, como de quaesquer outras vantagens das praças, que
dependem de autorisação dos Commandantes do Corpo de Mari-
nheiros e de Fuzileiros Navaes, não devem ser lançadas emquanto
não forem conhecidas as ordens do dia, referentes a taes abonos,
publicadas nos respectivos quartéis.

Nos casos de fallecimento ou de deserção de qualquer praça as
cadernetas, devidamente encerradas, com todos os lançamentos em
dia, deverão ser entregues ao Commandante do navio ou ao chefe
do estabelecimento em terra, para que tenham o destino indicado
nos artigos 114 e 115 do actual regulamento de fazenda.

Para bôa execução do serviço de lançamento de notas no "histo-
rico" dos officiaes, sub-officiaes e praças da Armada, tanto no
"livro de soccorros", como nas cadernetas, os Commissarios e As-
pirantes a Commissarios devem sempre interessar-se por conhe-
cerem as "Regras para a escripturação" a respeito.

Sobre o lançamento de notas de penas disciplinares e outras,
como de contagem de tempo em que os officiaes permanecem á
disposição de outros ministérios, os Commissarios devem ter sempre
em vista as recommendações da Directoria do Pessoal, que é o
departamento da Marinha que fiscalisa esse serviço quando tem de
transcrever as notas nos -livros-mestres" ou nas "cadernetas-re-
gistro", que alli existem.

Para a organisação dos quadros de accesso de todo o pessoal
da Marinha, essa repartição tem necessidade de conhecer, semes-
tralmente, todas as alterações que constarem nos assentamentos
de cada um official ou sub-official. Para attender-se a essa exi-
gencia regulamentar, todo o esforço deve ser empregado para que
a escripturação, tanto dos "livros de soccorros", como das cader-
netas, esteja sempre em dia, a bordo dos navios e nos estabele-
cimentos.

A respeito do assumpto que se relaciona com o serviço de escri-
pturação a cargo do Commissario do Pessoal e de seus auxiliares,
Aspirantes a Commissarios, temos necessidade de conhecer as novas
"Regras para o lançamento de notas nas cadernetas subsidiárias
e livros de soccorros" organisadas ultimamente pela Directoria do
Pessoal e approvadas pelo Sr. Ministro da Marinha, em aviso n. 160.
de 20 Janeiro do corrente anno.

Estas instrucções, sem alterar de muito as que estavam sendo
executadas desde 9 de Outubro de 1922, por eífeito do aviso 3.799,
tem uma grande vantagem, que é a de facilitar o nosso serviço de
uma maneira mais completa, indicando-nos os meios práticos de
evitar erros, por falta de conhecimentos da legislação vigente.

Regras a que se refere o aviso 160, publicado no "Boletim do
Ministério da Marinha, n. 5, de 30 de Janeiro de 1930:
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1. As cadernetas subsidiárias e os livros de soccorros serão
escripturadas com calligraphia facilmente legível.

2. As notas serão redigidas em vernáculo e estylo official, com
simplicidade que não exclua a clareza do assumpto e tão succintas
quanto possível.

3. As notas devem ser mensaes e completas, abrangendo,
entretanto, em uma só, o acontecimento que tiver inicio em um
mez e o fim em outro.

Exemplo:

••Janeiro de 1929 — Apresentou-se a bordo deste encou-
raçado ("Minas Geraes'") no Rio de Janeiro, no dia 4 do
corrente. Por ordem do Sr. Commandante assumiu o com-
mando da 2a divisão (torre 2 a partir do dia 8. Suspendeu
do Rio de Janeiro, em cumprimento ao programma de exer-
cicios, no dia 29, ás 18h. 30m., e fundeou em Florianópolis no
dia 1 de Fevereiro, ás 16h.30m. Fez 3 dias de mar, tendo
o navio percorrido 453 milhas".

4. As notas serão também encerradas sempre que haja mu-
dança de commissão, ou quando forem as cadernetas requisitadas
para transcripção nos competentes livros-mestres. No primeiro
caso, o encerramento é definitivo e completo, mas, no segundo, bas-
tara a assignatura das autoridades responsáveis pelas notas.

5. As cadernetas dos officiaes, sub-officiaes e praças serão
abertas quando se dér o ingresso de cada um no respectivo Corpo,
e as dos aprendizes marinheiros ao serem matriculados na Escola,
sendo encerradas as que possuiam no seu corpo de origem, no caso
de accesso a official ou sub-officai.

Por excepção, as cadernetas dos officiaes procedentes da Es-
cola Naval serão abertas nesse estabelecimento, logo que os alu-
mnos sejam nomeados Guardas-Marinha, e conterão, retrospectiva-
mente, as referencias no item 6, letra (a).

6. Nas cadernetas dos officiaes procedentes da Escola Naval
serão lançadas as notas de :

a) data da matricula em curso annexo da Escola, ou no curso
superior, com indicação do acto que a autorisou; filiação, naturali-
dade, data do nascimento, exames, com os gráos obtidos e classi-
íicação; matrículas nos annos seguintes; embarques e viagens regu-
tamentares; primeira promoção; desligamento da Escola Naval;

b) collocação na escala, antigüidade, promoções; inicio e ter-
mino do estagio regulamentar no convez e na machina; estagio na
directoria de Navegação; designação para o serviço geral de ma-
chinas;

c) contagens de tempo de serviço para reforma, de tempo de
campanha, indicando o acto que autorisou o terço de soldo, o inicio,
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o termo e a delimitação da zona de operações (regulamento de pro-
moções);

d) transferencia de quadros; para a reserva de Ia classe, refor-
ma, reversão ao quadro activo; aggregação; demissão do serviço;

e) commissões, cargos ou incumbências que exrcerem, por no-
meação ou designação, declarando o acto do qual decorreu a invés-
tidura, inicio e termino; situação de addido;

f) viagens em navio de guerra, com declaração dos dias e horas
de sahida e chegada, indicando as milhas percorridas e os dias de
viagem, contados de accôrdo com o regulamento de promoções; via-
gens de transito em paquetes e estradas de ferro, indicando a par-
tida e a chegada ao ponto de destino;

g) horas de vôo, se pilotando ou não; tempo das immersões em
submarino;

h) approvação nos cursos das escolas de Marinha e, mediante
apresentação de diploma, dos cursos de engenharia, medicina, phar-
macia, direito, odontologia, feitos em estabelecimentos nacionaes
ou estrangeiros, sendo nestes a critério do Ministro da Marinha e
naquelles a juizo da Directoria do Pessoal;

i) apresentação de trabalhos ou inventos úteis á Marinha, assim
julgados por commissão para esse fim designada e depois de constar
e<m Boletim;

j) declaração de guerra e cessação de hostilidades; batalhas,
combates, marchas, accidentes, ferimentos em combate; actos tíe
bravura e coragem, como taes qualificados pelo commandante su-
perior, devendo-se, quanto aos actos de bravura, seguir as prescri-
pções do regulamento de promoções, de que se fará menção nos
assentamentos;

k) licenças, indicando prazo, inicio, fim ou desistência, e o mo-
tivo; concessão de férias regulamentares e conversão de licença de
favor em férias;

1) baixa e alta de hospital, inspecção de saúde, vaccinação;
moléstias e accidentes occorridos em serviço, de que será lavrado
previamente termo; extravio, fallecimento;

m) espolio deixado, de que será feita relação discriminada, nos
casos de deserção, extravio ou fallecimento;

n) obtenção de medalhas e condecorações não nobiliarias, de-
pois de feita publicação em Boletins;

o) elogios nominaes feitos pelo Presidente da Republica e Mi-
nistro da Marinha; elogios nominaes feitos por autoridades com-
petentes, por serviço relevante ou acção meritoria extraordinária,
depois de publicados pela Directoria do Pessoal, e elogios nominaes
feitos por autoridades federaes estranhas á Marinha, também por
serviço relevante prestado, ou acção meritoria extraordinária, e de-
pois confirmado pelo Ministro. Todos estes elogios devem ser pu-
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blicados em resumo, quando contiverem palavras em abundância,
mas de maneira que não prejudique a verdade dos factos. A trans-
cripção na caderneta deve ser feita como sahir publicado em
Boletim;

p) penas disciplinares, impostas pelas autoridades competentes
e depois de publicadas em circular confidencial (annexa ao Boletim
do Ministério); cancellamento de notas de prisão disciplinar, inu-
tilisando-as á tinta encarnada e preta, e fazendo menção, á mar-
gem da nota, com tinta encarnada, do acto que autorisou o can-
cellamento;

q) prisão ou captura, quando se tratar de crime pelo qual deva
responder ou tenha respondido a processo; processo a que fôr sub-
mettido, somente indicando o art. do Código Penal da Armada, re-
ferente ao delicto pelo qual esteja sendo processado; concessão de
menagem, livramento condicional, liberdade, amnistia, perdão, in-
dulto, commutação ou minoração de pena; ausência, deserção, apre-
sentação voluntária, fuga; sentença passada em julgado;

r) notas de incumbências e outras ao arbítrio dos commandan-
tes, quando lhes pareçam indispensáveis, ou com permissão da Di-
rectoria do Pessoal, nos casos em duvida, sendo, porém, da compe-
tencia do Ministro da Marinha a autorisação para as que não se
relacionarem com o serviço naval.

7. ' Nas cadernetas dos officiaes das classes annexas :

a) as notas mencionadas nas alineas do item 6, na parte que lhes
forem applicaveis, e as que se relacionarem com as respectivas espe-
cialidades.

8. Nas cadernetas dos sub-officiaes :

De accôrdo com o "Memorandum" n. 131, de 3 de Fevereiro de
!930, publicado no Boletim n. 7, de 13 do mesmo mez, o Sr. Ministro
da Marinha resolveu o seguinte :

a) as notas mencionadas nas alineas do item 6. na parte quelhes forem applicaveis; as que se relacionarem com as respectivas
especialidades; as de curso, se o tiverem, e o transumpto do seu
tempo de serviço como praça. Neste transumpto, que será feito na
Directoria do Pessoal, quanto á conducta, será observado o seguinte:

— Quando o sub-official, como praça ou inferior, não
tiver punições, se lançará a nota de "Teve exemplar com-
portamento" e, quando só tiver tido punições por faltas
leves, se lançará a de "Teve bom comportamento";

— Quando o sub-official tiver tido punições por fal-
tas graves, se lançará a nota de "Soffreu (tantas) punições
disciplinares".
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(Ficaram, assim, as duas disposições anteriores, referentes aos
sub-officiaes, alteradas na sua redacção que constava do item 8 das
¦•Regras" baixadas com o aviso 169, de 20 de Janeiro de 1930, a que
nos estamos referindo).

b) elogios, depois de publicados em ordem do dia das autori-
dades que os fizerem, ou no Boletim do Ministério, quando neüe
publicados;

c) punições disciplinares impostas pelas autoridades competen-
tes, depois de publicadas em circular (não confidencial) annexa
ao Boletim do Ministério;

d) notas de viagem, indicando apenas a data da partida do
navio, de um porto qualquer, e a chegada a outro, sem menção das
horas e do numero de milhas percorridas.

9. Nas cadernetas dos inferiores, marinheiros e aprendizes:

a) as notas mencionadas nos itens 6 a 8, que lhes forem appli-
caveis, e mais:

b) alistamento na escola de aprendizes (quando procedentes di
escolas) com os indispensáveis esclarecimentos e signaes caracte-
risticos; notas indispensáveis ou referentes a cada aprendiz; termo
de alistamento na escola;

c) assentamento de praça no Corpo de Marinheiros Nacionais
ou no Regimento Naval e respectivo termo de alistamento; matri-
cuias e notas referentes a cursos, baixa ou exclusão do serviço, in-
clusão no Asylo de Inválidos da Pátria; transferencia de especia-
lidade, classificação e desclassificação; compromissos regulamenta-
res; matrimônio, uma vez que apresentem certidão de casamento
civil;

d) comportamento mensal e punições que constarem do "Livro
Registro de Penas Disciplinares", independentemente de ordem de
autoridade superir; distinctivo de comportamento, quanto aos ma-
rinheiros, até a classe de cabo.

10. A escripturação das notas relativas ao "debito e credito"
obedecerá ao aviso n. 2.298, de 29 de Junho de 1928, que firma as
normas abaixo:

I — Nas cadernetas dos sub-officaes, inferiores e praças serão
averbadas, mensalmente, as notas relativas ao pagamento feito;

II — O primeiro pagamento será averbado com a discriminação
do soldo e vantagens, a saber:

a) soldo e gratificação de posto ou classe;
b) auxiliar especialista;
c) especialidade;
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d) addicionaes de 10 e 15%;
e) comportamento;
f) engajamento ou reengajamento;
g) voluntário;
h) funcção;
i) etapa (se desarranchado).

III — Depois da primeira averbação discriminada, será esta
ainda obrigatória sempre:

a) que seja começada em nova pagina da caderneta;
b) quando occorrer mudança de commissão, caso em que

o primeiro pagamento será averbado discriminadamente;
c) quando houver alteração de vencimentos ou vantagens.

11. Não podem ser averbadas no histórico quaesquer notas re-
lativas a pagamento ou vantagens, ainda mesmo que o interessado
siga em commissãi para o interior ou exterior.

12. As notas relativas ao exercício de funcções que dão direito
á gratificação -pro-labore" serão lançadas no "debito e credito";
como se pratica com a nota de abono de gratificação de exemplar
comportamento e addicionaes. (Boletim n. 13, de 28 de Março de
1929, letra "N").

13. Não podem constar das cadernetas subsidiárias e livros
de soccorros:

a) elogios collectivos; elogios que contrariem a letra "o" do
item 6; as referencias elogiosas ou elogios a ellas equivalentes,
quanto aos officiaes, sendo, neste caso, annexadas ás informações
semestraes (avisos 2933 e 2914, de 3-8-922 e 22-8-29);

b) punições disciplinares que não tenham sido publicadas
quanto aos officiaes, sub-officiaes ou que constem do "Livro Re-
gistro de Penas Disciplinares", quanto aos inferiores e praças;

c) notas de cancellamento de condemnações em processos cri-
minaes por delicto commum ou militar, que jamais poderão des-
apparecer dos históricos. (Resolução Presidencial de 14 de Setem-
bro de 1898);

d) notas de simples mudança de ancoradouro de um navio no
ttiesmo porto;

e) notas declarando as horas e minutos de inicio e termino de
bnmersões e vôos; deve ser citado unicamente o tempo de duração
da immersão ou do vôo;

f) contagens de tempo da Policia Militar, Corpo de Bombeiros,
de milicias estadoaes, de funccionario civil federal ou taifeiro;

g) notas de viagem de navio, com particularidades, como sejam:
avistamento de pharóes e outros pontos do itinerário que, não alte-
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rando os dias ou horas de viagem e não influindo no merecimento
do interessado, servem apenas para maior somma de trabalho e
difficuldade de apuração do mérito;

h) notas referentes ao desempenho de serviços ou commissões
especiaes, temporárias, de uso ordnario, que decorrem do cargo ou
funcção, como designação para fazer parte de mesa examinadora,
de commissão para julgar trabalhos apresentados e outras da mes-
ma natureza;

i) notas referentes á entrega de códigos, livros e outros objectos
pertencentes ao navio, assim como se quaesquer detalhes da entrega
do commando ou incumbência;

j) notas de cursos não professados na Marinha ou de cursos
obtidos por militares, que não correspondem ás suas funcções, e que
não estejam previstos na letra "h" do item 6;

k) notas, finalmente, que não estejam comprehendidas em dis-
posições regulamentares ou que, por sua natureza, não devam fi-
gurar no histórico militar, salvo quando fôr observado o que pre-
ceitúa a letra "r" do item 6.

14. Serão responsabilisados, nos termos das disposições dis-
ciplinares em vigor, todos aquelles que lançarem notas no histórico
que não estejam comprehendidas nas presentes regras e demais
disposições a ellas referentes, ou que, não se enquadrando nessas
nesmas disposições, resintam-se da competente autorisação.

15. A Directoria do Pessoal deverá, d'ora avante, cancellar as
notas que contrariarem as presentes regras, assim como as lançadas
por officiaes que se achem em serviço estranho ao Ministério da
Marinha, ou em commissão não considerada militar.

Terminando as nossas considerações sobre o serviço de averba-¦
ções de notas nos assentamentos de officiaes, sub-officiaes e praças,
que os Commissarios e Aspirantes a Commissarios devem executar
a bordo dos navios e nos estabelecimentos, é opportuno tratarmos
aqui das ultimas "Instrucções para o Serviço de- Altas e Baixas aos
Hospitaes — Pagamentos e Descontos" — organisadas pela Dire-
ctoria do Pessoal da Armada, e approvadas pelo Sr. Ministro da Ma-
rinha, em aviso n. 2.788, de 14 de Agosto de 1929.

Essas "Instrucções", que também se entendem com o serviço
de saúde, na parte que diz respeito com Médicos e Enfermeiros, e
com o Encarregado do Pessoal do navio ou do estabelecimento, fo-
ram publicadas no Boletim do Ministério da Marinha, n. 34, de 22
de Agosto de 1929.

Trataremos particularmente da parte que interessa própria-
mente ao serviço de fazenda, isto é, do que tem relação com paga-
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mentos e descontos que devem ser feitos aos hospitalisados durante
o tempo que permanecerem afastados do serviço de bordo e dos
estabelecimentos ou quartéis.

Conhecedores dessas disposições regulamentares, mandadas exe-
cutar de accordo com a legislação vigente, ficaremos habilitados a
praticar uma doutrina uniforme em todas as dependências da Ma-
rinha, evitando abusos ou injustiças, e podendo confeccionar as
nossas folhas de pagamentos a officiaes, sub-officiaes e praças em
tratamento nos hospitaes e enfermarias sem o receio da responsa-
bilidade que nos terá certamente de caber pela ignorância das dis-
posições recommendadas naquellas "Instrucções" e dos effeitos do
art. 89 do regulamento de fazenda, que assim declara:

"As differenças em prejuízo da fazenda nacional re-
conhecidas em folha, serão satisfeitas por quem, na fôrma
§ Io do art. 85, houver confeccionado as mesmas folhas".

As recommendações que devem ser observadas pelos Commis-
sarios são as seguintes:

Os doentes deverão baixar aos hospitaes acompanhados da guia
de baixa, impressa, com a nota lançada pelo departamento de saúde
do navio ou do estabelecimento.

Nesta guia o Commissario lançará, discriminadamente, o ultimo
pagamento effeetuado.

Sempre que baixar qualquer preso, respondendo a processo, con-
demnado, ou por outro qualquer motivo, deverá essa circumstancia
constar de modo positivo na guia de baixa.

Os doentes que permanecerem baixados por mais de 60 dias,
ou que se encontrarem baixados por occasião da sahida dos seus
navios, serão desligados do logar onde servirem. As cadernetas e
bagagens dos officiaes, sub-officiaes e sargentos serão remettidas
á Directoria do Pessoal; as cadernetas, saccos e maccas das praças,
ao Corpo de Marinheiros Nacionaes.

Quando a baixa ao hospital fôr proveniente de accidente, ou
ferimentos, moléstia adquirida em acto de serviço, combate, manu-
tençâo de ordem publica e motivos semelhantes, deve o facto con-
star da guia, no "debito e credito", igualmente, para effeito de ven-
cimentos.

Os doentes que se encontrarem baixados a hospital por onde
lhes são pagos vencimentos, não deverão ter alta depois do dia 27
de cada mez.

Pagamentos aos doentes — O pagamento das praças baixadas
ao Hospital Central da Marinha obedecerá ao seguinte:

a) os doentes são incluídos em folha pelo logar da procedência;
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b) os commandantes enviarão ao director do H. C. M. cópia
da folha para pagamento aos doentes que não tiverem tido alta
atié o dia 30 de cada mez;

c) o Hospital marcará o dia para o pagamento, não podendo
exceder do dia 10;

d) o pagamento será feito pelo Commissario de cada navio,
corpo ou estabelecimento aos seus doentes, sendo o dinheiro entre^
gues ao Commissario encarregado do pessoal do Hospital, mediante
recibo provisório, na cópia da folha já enviada (letra "b") cabendo-
lhe effectuar o pagamento, certificar a folha que fica em seu poder,
e restituil-a ao Commissiario interessado, com o saldo, se houver;

c) logo que o Commissario receber a folha, devidamente certi-
ficada, restituirá a cópia da folha que lhe foi entregue com o recibo
provisório, declarando nella se houver qualquer saldo e o motivo,
ou se o pagamento foi totalmente feito, reportando-se em qualquer
dos casos ao certificado do encarregado do pessoal do H. C. M.

f) a averbação do pagamento só deverá ser feita depois de recc-
bida a folha do hospital, com o pagamento certificado;

g) quando algum doente, que já tiver recebido dinheiro no hos-
pitai, fôr transferido para outro hospital por onde receba venci-
mentos, deverá o encarregado do pessoal do estabelecimento decla-
rar que vae pago ou não, de seus vencimentos.

O pagamento feito a officiaes e sub-officiaes baixados ao hos-
pitai não obedecerá á regra acima, sendo obrigatório o recibo dos
interessados na folha de pagamento. O pagamento, neste caso, é
da responsabilidade dos Immediatos, que providenciarão para que
o mesmo seja feito no menor prazo possivel.

O pagamento ao pessoal baixado ao Sanatório Naval em Fri-
burgo, ou á Enfermaria Auxiliar em Copacabana, será feito peles
Commissarios desses estabelecimentos.

Descontos que soffrem os hospitalisados — Quando baixados aos
hospitaes ou enfermarias de Marinha ou particulares, o pessoal da
Armada soffrerá os seguintes descontos em seus vencimentos (lei
5.167-A, de 12 de Janeiro de 1927) depois de 15 dias de permanência
hospitalar:

a) os officiaes perderão a gratificação da respectiva patente;
b) os sub-officiaes, inferiores e praças perderão a gratificação

de posto ou classe, a de funeção e a etapa se a estiverem recebendo
em dinheiro;

c) os civis (funecionarios públicos, taifeiros, operários) soffre-
rão o desconto de um terço do ordenado, salário ou soldo.
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Quando a baixa fôr proveniente de ferimentos ou moléstias adqui-
ridas em acto de serviço, por accidente, combate, manutenção da
ordem publica ou motivos semelhantes, não soffrerão desconto algum
em seus vencimentos, emquanto enfermos, até o máximo de um anno.

Os reformados que estiverem com funcção na activa, quando
baixados aos hospitaes soffrerão os mesmos descontos; os que não
estiverem em funcção na activa, soffrerão o desconto de um terço
do soldo ou ordenado. O desconto para os primeiros é da grati-
ficação da respectiva patente, depois de 15 dias.

Os taifeiros que estiverem baixados ao hospital e que, por com-
Pletarem 60 dias, de tratamento, forem desembarcados, não per-
ceberão, dahi em diante, vencimento algum, salvo se tiverem bai-
xado por moléstia adquirida em acto de serviço, ferimentos, acci-
dentes, etc.

Por estas "Instrucções" ficaram sem effeito todas as disposi-
Ções anteriores, referentes ao assumto.

Sylvino Freire
C. F. C.

(Continua)

*ÊÈ-*(
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O RÁPIDO

Não ha na Marinha ou na Prefeitura, quem não conheça essa
diabólica instituição.

Si 0 beneficio que o "rápido", traz a quantas bolsas famintas
delle recorrem para suavisar urgentes necessidades, no labor quo-
tidiano dos compromissos que a crise gera; por outro lado. for-
Coso é confessar que muitas vezes elle se transforma em um mal
irremediável pela facilidade, senão o abuso de seu uso e retiradas.
() emprestimo-rapido. arganizado para salvar emergências, fa-
cultando tirar só o vencido, liquido, até a véspera, antes do dia
do pagamento geral, mediante juro ínfimo e descontavel todos
(JS mezes, sem ultrapassar para u mez seguinte; foi em pouco
tornado um vicio, uma atracção irresistível pelo dinheiro, cptc
tanto pôde ser um bem ou um mal.

Ha quem a defina: a mola real do mundo. .., e os que a con-
Sideram: o vil metal eme amollece as consciências e deturpa os
scstos em actos inconfessáveis!

Seja como fôr: "rápido" aberto desde aos operários até aos
almirantes, têm sido a salvação e a ruina de muitos; o beneficio
('os afflictos; e o desespero dos fracos; a anciã do pobre e a lou-
cura do rico.

Mas tudo tem o seu lado cômico.
Ha um momento na Pagadoria da Marinha, por exemplo, que8e verifica o velho adagio:
"Aura sacra fames". .. é, exactamente, por occasião da quin-*ena do "rápido", após o expediente normal das Repartições,

Mtiando a avalanche de operários avança para obter a "proposta"
W empréstimo rápido quinzena!, verdadeiro pagamento por quin-"ma, com desconto de juros..

E' um espectaculo cômico a entrada, aos magotes e o afan
^OS "candidatos" na obtenção do que irá suavisar a situação
afflictíva de cada um.
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Os tombos, os tropeços, a algazarra e as correrias são objecto
de humurismo e curiosidade. A's vezes, tão demorado se torna
o recebimento pelo grande numero do pessoal, que deixa de ser"rápido", 

para se tornar "kágado"....

Tudo isso, é pretexto para a verve, sempre solicita dos
que ainda, na necessidade, não cessam de pilheriar e amenizar as
agruras de uma vida attribulada pela crise.

Será mesmo o "rápido" um bem?. ,,,
Vejamos este raciocínio.
Um individuo que ganha por mez — 500$000, sente crise e

vae pedir, no "rápido" — 100$000. No fim do mez recebe 400$.
Ora no mez anterior não lhe chegaram os 500$000 e assim muito
menos 400$000, agora — Resultado, pede mais 100$000. E assim
diminuindo o liquido, chega a nada ter para tirar. Como fazer?

E assim é a situação premente do pobre, coitado, que recorre
áquella facilidade, sem prever onde chegará. Emfim, outras
vezes, o "rápido" é uma válvula segura em emergências inevi-
taveis da vida.

Triste cousa, o "Rápido".

PAPELADA...

Uma das pragas do regimen administrativo que nasceu com
descobrimento do Brasil, é, sem duvida, a papelada burocrática!

Todos reconhecem, todos clamam, todos se erritam com sua
engrenagem e exigências, mas é um mal irremediável!

Pé)de-se diminuir, reduzir ao mínimo e mesmo assim ainda
será demaziada.

E' verdade que em outros paies, esse mal também é sensível.
Muito se tem pensado para resolver esse magno assumpto; cada
vez, porém, a papelada mais cresce e tem em sua defeza; o fisco,
o direito de petição, as copias de assentamentos, os documentos
justificativos, as razões das partes, as citações de lei, os editaes,
as consultas, emfim uma infinidade de exigências descabidas ÒU
não, que perduram e avolumam os processos, sem uma solução
definitiva e rápida.

Taes e tantos são as assignaturas; os carimbos, os números;
os "vistos"; os "concordo"; os "de accôrdo"; as remessas; 08
despachos, as annotações; os protocollos; os registros; as minu-
tas; as rubricas e até o volume dos papeis, cpie um processo, por
mais simples que se apresente toma a forma de diccionario, de
archivo, de autos, de livro, com estampas, ás vezes, ou amostras
pendentes eni embrulhos e canudos que ainda acompanham em
appendice...

Para que tanto papel gasto?
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Quanta tinta e quanto tempo perdido com uma simples pre-tenção que podia ser summaria e resolvida, si houvesse a noção
da responsabilidade real de cada um e si se deixasse o systema do"jogo de empurra"

Agora accresente-se a má vontade, o mau humor, o accumullo
de serviço em um mesmo funccionario ou a negligencia conden-
navel e suspeita dos que não prezam a sua posição e teremos ao
lado da "urgência" sempre apresentada pelo publico que lida nas
Repartições, a imagem perfeita do que é o regimem do papelorio!

Não ha Ministro, autoridade ou funccionario, que possa cui-
dar da parte mais elevada do cargo, enterrados, como ficam, a des-
pachar, dia inteiro, os papeis que transitam pelos 

"canaes com-
petentes"!

E' um mal geral; mas difficil de attenuar, apezar da bôa von-
tade ou actividade de alguns, que, em excepção, emnobrecem as
suas funcções árduas e trabalhosas.

Quem será o Messias capaz de resolver o assumpto ou alli-
viar essa montanha de papeis que amedronta as administrações?
Quantos interesses justo ficam assim prejudicados!

Não ha lubrificante possível para a engrenagem burocrática
official!

Tudo esbarra deante disso, sem a presteza que fora de haver
Ros assumptos públicos de maior relevância, assim sacrificados.

Ha Ministros de Estados que despacham, á sós, nos gabi-
netes especiaes, trancados, desdet as 6 horas da manhã e não dão
vasão á papelada! Parece incrivel!

Talvez que o próximo dilúvio resolva bem o assumpto...

O"TENENTE" VINHAES

Entre os sobreviventes daquella invejável phalange dos so-
nhadores de 91, que tiveram a gloria de assignar a preciosa Cons-
t'tuição de 24 de Fevereiro, na qualidade de representante desta
bnda Capital, figura, para satisfação nossa, ainda o actual Comte
vinhaes, no repouso de uma reforma merecida e honrosa.

Si é triste perpassar pelos nomes respeitáveis que foram en-
gulidos pelo túmulo, heróes de um idealismo puro, que enchia a
^Ima popular na jornada de 15 de Novembro, não menos grato
e recordar os poucos que ainda restam e attestam o seu valor.

O então "Tenente", Vinhaes figura ainda com a lembrança
^e sua actuação profícua no seio da constituinte, promovendoernmendas e indicações que lograram approvação. Era um moço.
cbeio de enthusiasmo e patriotismo, que não se apagou em 40 annos.
^e incertezas constitucionaes, ostentando-se ainda hoje, varonil e
Crente de um futuro seguro e grandioso para o nosso Paiz, sem
0 scepticismo que envenana nem a descrença que mortifica.
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Haja vista a sua vida laboriosa, embora reformado, dando o
melhor de sua intelligencia á "Revista Marítima Brasileira", ter-
çando idéias, nos assumptos navaes, que foram sempre a razão
de ser de sua carreira interrompida, sem nunca usufruir outras
vantagens, das que se aproveitavam das facilidades e serviços para
ambicionar lugares e posições políticas.

No remanso de seu gabinete de trabalho, no isolamento das
seducçÕes políticas, trabalha pela Marinha e pela Pátria, sem re-
clames, nem ambições.

Promovido ou reformado, ficou conhecido pelo 
"Tenente",

Vinhaes, tal a fama de sua actividade constituinte, muitas vezes
relembrada pelas discussões que manteve com homens da tempera
de Ruy, Deodoro, Wandenkolk, Júlio de Castilho, Floriano, Prü-
dente de Moraes, Campos Salles, Saldanha Marinho, Serzedello
já fallecidos e Epitacio, Lauro Sodré. Borges de Medeiros e outros
que ainda vivem

E' urn exemplo de desinteresse e renuncia de posições, quando
fácil lhe seria galgar lugares e merecer votos.

E' que, talvez, cedo, tenha elle comprehendido a phrase de
Lopes Trovão a Benjamin Constant: "Esta, não era a Republica
com que sonhávamos...."

Teve emulos como Quintino Bocayuva, Silva jardim, Dente-
trio Ribeiro, Aristides Lobo, Ferreira de Araújo, Alcino Guanabara
e outros que se revelaram authenticos republicanos históricos, sem
direito a retribuições políticas ou compensações nacionaes.

Conformou-se com a modesta posição de Redactor daquella
"Revista" ;affastado do turbilhão da vida publica e das paixões que
desturpam os homens. Podendo ser tudo, foi pouco, conten-
tou-se com o que teve e nada mais reclamou, apezar de haver quem
um dia o chamasse de "famigerado"... Ha pouco, ainda deu
uma prova de sua vitalidade invejável, atravez do algodão de seus
cabellos: foi convidado pelos acadêmicos de Direito, da Escola de
Direito do Rio de Janeiro, para contar recordações daquelles dias
<1c visão e ideal.

Lá esteve, rádícfáb e enthusiasta, demonstrando uma confiança
nos destinos do Brazil e animando"'os moços das responsabilidades
de amanhã, a trabalharem, cohesos e esperançosos, nos destinos
da 1'atria.

Bemdicta velhice!

R. C L.
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Sumario — Maxwell e a moderna física teórica — À desintegração
dos átomos — Fenômenos audíveis que acompanham as auroras
boreais — Questões radiotelefonicas — O excesso do desporte —
Recentes progressos da astronomia — Pode um homem fazer-se
invisível? — A radiobalizagem nos Estados Unidos.

MAXWELL E A MODERNA FÍSICA TEÓRICA

Sôb a epígrafe acima, o professor de Fisica na Universidade de
Copenhague, Niels Bohr, publicou o estudo que sé vai lêr em a sua
integra:

"Considero como verdadeira honra para mim que se me tenha
proporcionado esta oportunidade de tributar homenagem á me-
ttioria de James Clerk Maxwell, o autor da teoria electromagnetica,
de tão fundamental importância para a obra da todo o fisico.

Não tratarei ela participação fundamental de Maxwell quanto
ao progresso da Mecânica estadistica e da teoria cinética dos gases,
já discutida pelo professor1 Planck, especialmente no tocante á fruti-
fera colaboração de Maxwell com Boltzmann.

A minha única intenção é fazer algumas observações acerca da
aplicação da teoria électromagnetica ao problema ela constituição ato-
ttíica. em eme a teoria de Maxwell, além de ser sôbremoelo frutifera
na interpretação dos fenômenos, logrou o máximo do ejue uma teoria
Pode conseguir, (pie' é servir de instrumento para inspirar e guiar até
"ovos descobrimentos que ultrapassem a sua finalidade primitiva.

Vejo-me obrigado a ser conciso ao comentar a aplicação das idéas
de Maxwell á teoria atômica que, só por si, constitue importante ca-
Pitulo ela Fisica. Só recordarei o êxito com que a id|óa da natureza
atômica da electricidade foi incorporada por Lorentz e Larmar á
teoria de Maxwell e, especialmente, o modo como proporcionou a ex-
PÜcação dos fenômenos de dispersão, incluindo os característicos fe-
n«menos do efeito Zeeman.

Desejaria, também, aludir á importante colaboração a teoria
eletrônica do magnetismo, efetuada pelo professor Langevin. Devo.
sobretudo, recordar a inspiração que as idéas de Maxwell propor-
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cionaram a Sir Joseph Thomson em sua obra acerca da constituição
electrónica da matéria, a partir de sua primeira introdução da idéa
fundamental da massa electromagnetica do electron até ao seu fa-
moso método, utilisavel ainda hoje, para o computo dos electrons do
átomo por meio da dispersão dos raios Rontgen.

Como ninguém ignora, os avanços da teoria atômica conduziram-
nos além dos limites da aplicação direta e conexa da teoria dte Max-
well. Desejaria, sem embargo, salientar que foi precisamente a pos-
sibilidade de analizar os fenômenos da radiação, proporcionada pela
teoria electromagnetica da luz, a que deu lugar ao reconhecimento
de um novo aspecto essencialmente novo das leis da Natureza. A f un-
(lamentai descoberta de Planck no referente ao quantum de ação for-
çou á radical revisão de todos os nossos conceitos, em Filosofia na-
tural.

Ainda dentro, porém, da nova situação, a teoria de Maxwell don-
tinuou proporcionando indispensável guia. Assim, a relação entre a
energia e o momento de radiação que se deduz da teoria electro-
magnética encontrou aplicação, inclusive para explicar o efeito Com-
pton, para o qual a idéa do fotón de, Einstein resultou eficaz meio de
justificação para, de modo notável, afastar-se das idéas clássicas-

O uso da teoria de Maxwell, como guia, não falhou nem siquer
nas ultimas fases da teoria atômica, ainda quando a fundamental des-
coberta do núcleo atômico por lord Rutherford, que tão maravilhosa-
mente completou a nossa visão do atómo, assinalou de notabilissima
maneira o limite da Mecânica ordinária e da Electrodinamica. O único
meio para avançar neste campo há sido manter o contacto mais in-
timo com as idéas clássicas de Newton e Maxwell.

A' primeira vista, pôde talvez supor-se que a teoria de Maxwtell
requer agora alguma modificação essencial, e, incluso, se há preten-
dido que seria de mister agregar novos termos ás suas famosas equa-
ções dos campos electromagneticos no Espaço livre- Não obstante, a
teoria de Maxwell demonstrou ser suficientemente coordenada, bas-
tante estética, para admitir uma modificação desta ordem. O único,
quiçá, que caberia seria uma generalização á nova linguagem fisica,
apropriada para poder ser tida em conta á essencial indivisibilidade
dos processos elementais e da maneira que cada aspecto da teoria de
Maxwell depare com o seu aspecto correspondente no novo forma-
lismo.

Nos últimos anos, esse almejo há sitio realmente logrado ein
grande jwirte, graças ao maravilhoso progresso da Mecânica quantica
v da Electrodinamica quantica, em relação com os nomes de De Bro-
glie, Helsenberg, Schrodinger e Dirac.

Quando, hoje, se ouve os físicos falar de "ondas electrónicas" e
de "fotones", pôde quiçá pensar-se que foi, de todo, abandonada a
base sobre a qual NeWton e Maxwell cimentaram a sua obra. Acre-
dito, não obstante, que nos achamos todos de acordo em que tais com
ceitos, embora sendo frutíferos, nunca foram senão um meio con-
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veniente para a expressão das conseqüências da tieória quántica só
fócalisavel em sentido ordinário. Não se deve perder de vista que
só as idéas clássicas das partículas materiais e das ondas electro-
magnética teem campo de inequívoca aplicção, ao passo que os con-
ceitos do fotón e das ondas electrónicas não o tem. A sua aplicabili-
dade acha-se essencialmente limitada aos casos em que, devido á exis-
tencia do quantum de ação, não é possivel considerar os fenômenos
observados como independentes do aparelho utilizado para a sua
observação.

Poderia citar, como exemplo, a mais importante das aplicações
das idéas de Maxwell, isto é, as ondas electromagnéticas da transmis-
são inalámbrica. E' um pctito puramente de forma o afirmar que as
ditas ondas são constituídas por fotones, já que as condições em que
se acha comprovada a emissão e a recepção das radio-ondas exclue a
possibilidade de determinar o numero de fotones, que podem conter.

Em tal caso pode-se adeantar que desapareceu de todo a idéa do
fotón que essencialmente implica a enumeração dos processos ele-
mentais.

No intuito de aclarar as idéas, imaginemos, por momento, que as
recentes descobertas experimentais da difracção electrónica e efeitos
fotónicos, que tão bem se enquadram no simbolismo da Mecânica
quántica, se houvessem realizado antes da obra de Faraday e Max-
well. Desde logo, torna-se hipotesis inaceitável, visto que a interpre-
tação das experiências em questão se acha essencialmente baseada
nos conceitos creados pela dita obra.

Não obstante, implantemos esta fantástica hipótiesis e interro-
guemo-nos qual seria o verdadeiro estado da Ciência.

Creio não ser exagerado em afirmar que nos encontraríamos,
muito mais afastados de uma hipótiesis adequada quanto ás proprie-
dades da matéria e da luz, do que estiveram Newton e Huygens.
Efectivamente, é mister reconhecer que a interpretação inequívoca de
toda medição necessita achar-se essencialmente enquadrada nas teorias
fisicas clássicas e, pode-se afirmar que, nesse sentido, a linguagem de
Newton e Maxwell persistirá sendo a linguagem dos físicos de todas
as épocas.

Não acredito que a atual ocasião seja apropriada para entrar em
grandes detalhes referentes a esses problemas e apelar para novas
opiniões que ainda estão sôb discussão. Em resumo, considero-me
satisfeito com expressar a grande espectativa com que todo o mundo
cientifico segue a exploração de um campo inteiramente novo da Fi-
sica experimental: o da constituição interna do núcleo, e que
ora se acha em proseguimento no laboratório de Maxwell.

Mesmo no caso que tivéssemos de nos preparar á novas renun-
cias quanto aos pontos de vista ordinários, os conceitos básicos da
Fisica, que devemos àqueles grandes mestres persistiriam nos novos
campos de alta investigações da Física.
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A DESINTEGRAÇÃO DOS ÁTOMOS

Causou a máxima sensação e alto assombro, a nova, que logo
se espalhou por todo o mundo civilisado, de terem dous físicos da
Universidade de Cambridge, os drs. Walton e Cockroft, conseguido,
após ingentes esforços, desintegrar o átomo.

O resultado dessa estupenda experiência causou profundo inte-
resse não tanto pelo que se refere á transmutação do hidrogênio em
hélio, já mais ou menos conhecida, porém, no que respeita á desinte-
gração atômica.

Jornal, dos que se publicam nesta Capital, por intermédio de um
cientista colaborador, deu. muito pela rama, explicação do brilhante
resultado obtido pelos drs. Walton e Cockroft. Tal explicação con-
tentou, naturalmente, aos leigos: aos nossos leitores, porém, muito
mais exigentes, vamos aqui exarar o que a tal respeito, pensa o cien-
tista Luis Enrique Carrera. em brilhante exposição feita em "La Na-
ciou", de Buenos Aires.

. . . "Torna-se de mister, antes de proseguir, recordar o que é
o átomo, esse ente tão poderoso que, até hoje, há resistido vitoriosa-
mente aos ataques operados contra a sua estrutura pelas mais gigan-
tescas forças que o homem tem podido dispor-

Lancemos mão. por exemplo, de uma pedrinha. tirada a esmo
do caminho. G mesmo se daria.com um brilhante, uma flor, a lasca
de movei, um fragmento de metal, etc. Preferimos, porém, para o
nosso exemplo,.! despresivel pedrinha que, mesmo de uma criança,
não desperia,a atenção.

Partamos essa ]>edrinha em mil pedaço:-. Tomemos um desses pe-
daços. semelhante A um grão de areia- Km um gral, reduzam:>-lo a

pó impalpavel. A nossa vista não mais se aperceberá do resíduo da

pedra e. sei» embargo, estará ali infinitamente iraceionado.
Elijamos um grãosinho, o pequeníssimo do ]>ó, o que nem siquer

i perceptível entre osnossos dedos; examinemo-lo com poderoso mi-
Croscopio- Aparecerá no campo do instrumento do tamanho de uma
ervilha.

K* demasiado grande para O nosso propósito. Submetamo-lo, no
entanto, a maior divisão, e quando tivermos logrado fraciona-lo..em
um milhão de paritrulas. tomemos uma delas... i

Semelhante partícula pode ser de qualquer dos componentes:
feldespato, fftJca ou quar/.o. Ainda é grande para o nosso intuito.
Redusamo-lo mais ainda, listaremos em presença do que sóe cha-
rraar*M uma molécula. . rr

\ molécula é o extremo limite da divisão química. Acha-se for-
niad:i por compostos químicos elementares, reduzidos ao mais pe-
queno volume. As moléculas -de qualquer dessas partículas podem
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ser de silica, de aluminio. de potássio, de oxido de ferro ou de ma-'-ínesio. Suponhamos que tenhamos tomado uma molécula de silica.
Essa molécula pode-la-emos decompor em três átomos: um de

silica e dous de oxigênio.
Chegamos a conhecer o átomo. E', então, esta fracção sobremodo

diminuta da matéria a que preocupa de tal modo a ciência? pergun-
taria comsigo mesmo algum leitor.

Exatamente, é essa mesmo, lhe responderemos — é a que. irá
&ua infinita pequenez, acumula força tão poderosa que até agora,
há resistido a todos os esforçosdo homem afim de domina-la. Possue
tão-estupenda coesão, que 

'tem sido mister convergir sobre ela toda
a energia, toda a potência de que é cajiaz de produzir a nossa ufana
cultura mecânica, para desintegra-la.

O átomo é um corpo simples. Isto é, consiste na parte da ma-
teria que não pôde ser decomposta por meio da química. E' o que,
etn física."se chama um elemento: Si se mistura vários átomos dis-
tintos, formam outras matérias. Dòüs de oxigênio e um Vlé silica fôr-
tiatn uma molécula de silica. Dous átomos de hidrogênio e uin- de
oxigênio 'formam uma molécula de aguá. E assim, toda a matéria
conhecida está-.formada pela combinação de determinados átomos de
elementos.. Deste modo, pode dizer-se que o nosso mundo, o nosso
sistema planetário e o Universo inteiro, não passam .de vasta 6 in-
comensuravel agrupação de átomos.

Qual é, porém, a dimensão de um átomo? Como a experiência
dos flrs. Walton e Cockroft fez-se, segundo as referencias de que
falamos, com o hidrogênio, tomemos como base oátomo de hidro?
gênio-, ¦ bita

Um átomo deste elemento tem um diâmetro de:

1
í A* 1—i m .

10.000,000.000 :
: .¦¦:¦• ' 

'.

Isto "é, 
que-em uni milímetro de comprimento, tini ao lado;-do

^iitro, caliem dez-milhões de átomos.
Encarado de outro modo, um-gramo'de hidrogênio contem : ,--'<

. -,.
,„. - - ,_430.000.000,000,000.000.000.000 ,

... .......¦/ . I

Quatrocentos e trinta mil triliões de átomos de hidrogênio.
Desta sorte, uma pessoa q'ue se propusesse contar os átomos

Contidos em um simples gramo de hidrogênio, do que consumimos
!""" ceiitcnaro dé litros ao respirar, qtie contasse a extraordinária
Vl'Wi(lado de mil por hora (é dificil contar com essa'rapidez qtv.- 

's'ç
c«ega aoinilíião).' cinpregaria :' . t-m

• " ..;
50.000.000.000.000.000 u&sgm rnTl

Cincoenta mil bihoes de anos para faze-lo.
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Até não há muitos anos, acreditava-se que o átomo fosse indi-
visivel. Daí, o sfeu nome obedecer a esse conceito, pois átomo (de"a", 

partícula negativa, e "tomos", divisão) significa: indivisível.
Esse conceito, porém, desmoronou-se pelas conclusões de lord Ru-
therford, de João Perrin, de Bohr e de outros investigadores.
O átomo forma-se pelo agrupamento de numerosas partículas infini-
tamente pequenas, e, o que ainda é mais maravilhoso e o que há
feito que a sua estruetura seja a mais fervente preocupação da ei-
encia moderna, a sua constituição, longe de ser estática, é essencial-
mente dinâmica, ainda mesmo nos corpos mais solidamente estáticos,
como o aço ou a rocha- Isto é, uma rocha, um fragmento de aço,
qualquer objeto imóvel, não o está na realidade, pois os seus átomos,
ou seja a soma portentosa de frações que o compõe, estão em cons-
tante movimento.

Vejamos a constituição do átomo. Quimicamente não se con-
seguiu desintegra-lo. A desintegração realizada por Walton e Co-
ckroft, pelo que rezam os telegramas não foi, assim acreditamos, pelo
processo químico, mas pelo electromecánico.

João Perrin, notável fisico francês, em uma conferência efe-
tuada em Paris em 1901, ao falar sobre a hipótesis molecular, supoz
para o átomo uma estrutura semelhante á do nosso sistema solar.
E os trabalhos de lord Rutherford, de Bohr e de cem outros invés-
tigadores confirmaram, por diversos condutos, essa audaz hipó-
tesis.

Um átomo compõe-se de um núcleo central chamado "protón",

gravitando-lhe em derredor outros pequenos corpos denominados
"electrons". Alguns investigadores enunciam que esse núcleo cen-
trai está carregado de electricidade positiva, ao passo que os electrons
são cargas de electricidade negativa. Mais recentes investigações,
porém, permitem sustentar a teoria de que há núcleos negativos e po-
sitivos, e que si um núcleo negativo se acha rodeado por electrons
positivos, um positivo o está de negativos. Assim, os elementos con-
dutores da electricidade estariam formados por átomos de protons
negativos. Como quer que seja, porém, o estabelecido é que o sis-
tema do átomo é neutro, isto é, que há i>erfeito equilíbrio entre a
força do núcleo e os seus electrons.

Mjendeleiev, um sábio russo, formulou as bases da fisica ató-
mica. Segundo a sua teoria, toda a matéria conhecida está composta
por noventa c dous elementos- Estes, não se deferenciam entre si
.senão |>ela numero de electrons que giram no conglomerado atômico,
em torno do núcleo ou proton.

Ao estabelecer esta escala faltavam numerosos elementos inter-
mediarios, os que, uns após outros, salvo um ou dous, foram desço-
bertos posteriormente por investigadores. Não se pôde dár com-
provação mais brilhante da audaz teoria.

Um elemento químico, segundo Mendeleiev, náo se diferencia
de outro senão no numero de electrons que acompanham ao protón-
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A matéria constituinte, em a sua forma mais elementar, é a mesma.
Para os demais, é a "matéria 

prima" que feriu a lúcida percepção de
Platão: a "unidade da matéria" que os alquimistas da Idade Media
preconizaram e o "elemento ultimo", simples, fundamento de todo
o que existie", que exige a tesis do segunda antinomia de Kant, o cia-
rividente filosofo alemão.

E, cousa admirável. O elemento mais leve, tênue, o hidrogênio,
só contem um electrón. E o mais pesado, o bismuto 83. O do hélio
tem dous. O da silica do nosso exemplo, quarenta e cinco- A partir
do bismuto vêm os elementos radiantes, ou seja a tendência da ma-
teria a converter-se em energia.

Dissemos que o átomo é essencialmente dinâmico. Com efeito,
os electrons de um átomo, tal como o concebeu Perrin, giram cons-
tantemente ao redor do seu núcleo central, animados de estupendas
velocidades. O único electrón do hidrogênio corre com velocidade de
160 quilômetros por segundo. Isto é, dá tantas voltas em torno do
seu núcleo, em um segundo, como as que dariam as aspas de um ven-
tilador electrico em dez milhões de anos.

Si dispuzessemos de potente ultramicroscopio, capaz de revelar-
nos o mistério da constituição dos átomos, ve-los-iamos como dimi-
nutos sistemas plenatarios, como reduções imponderáveis do nosso
sistema solar: ao centro, o nucleo-sól e ao redor, em inconcebíveis
velocidades, descrevendo elipses e parábolas, o conjunto de electrons-
planetas e de electrons-cometas, separados entre si por consideráveis
distancias.

Porque um troço de qualquer matéria: tanto a pedrinha do nosso
exemplo, como o mais delicado, uma pétala de rosa, ou o mais gros-
seiro, um caco de barro; tanto o mais sutil, o ar, como o mai» com-
pacto, o aço, não passam de gigantesco agrupamento, formado por
milhões de sistemas planetários, em constante e vertiginos» movi-
mento. Ou, ao inverso, si não quizermos pecar de antropocentristas,
nosso sistema planetário — nosso sói, nossos planetas e a nossa
Terra — não formam em conjunto mais do qUe um átomo de di-
mensões relativamente crescidas. Exatamente como o intitulou De-
mócrito, 350 anos antes de Cristo.

Dous objetivas tem a desintegração do átomo visada pela ei-
encia. Um deles é demonstrar a unidade da matéria, prevista por
Mendeley e, com êle, a possibilidade de transmutar um elemento em
outro, como queriam os alquimistas da Idade Media; o outro, apro-
veitar, enquadrando-as, as gigantescas forças latentes nessa matéria,
inda na mais aparentemente estática.

Ouanto ao primeiro objetivo, já tivemos ocasião de nos ocupar

quando nos referimos aos esforços para obter o ouro sintético reah-
zados pelos investigadores alemães Miehle e Stamreich, em 1924;

por Siemens e Hanske, pouco antes, e pelos australianos Aston e

Atack, em 1929- Em sintesis, mediante os raios catódicos, primeiro;
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logo utilizando as propriedades penetrantes dos raios beta e gamma
do radio, e por ultimo, mediante correntes electricas de alta tensão,
se há buscado bombardear o átomo do mercúrio, que tem 80 electrons,
para restar-lhe um, e deixa-lo com 79, que é a composição do ouro-
Essas experiências repetidas também por Nagaoka, no Japão, e Vesh-
nakov, no Chile, tiveram resultado pouco satisfatórios.

A possibilidade, porém, dessa transmutação foi demonstrada
pelo sábio holandês Smith, que, em 1927, converteu chumbo em mer-
curió e em tálio, e, sobretudo, pelos trabalhos de Mme. Curie no ra-
dio e outros elementos radiantes, que se decompõem em hélio e em
isótopo do chumbo.

Este- primeiro objetivo, porém, comquanto se lograsse converter
o mercúrio em ouro, carece de. importância prática e ainda econo-
mica ante a transcendência da desassociação do átomo.

Essa< desassociação tem por fito fazer com que os electrons que
giram em torno do núcleo, se convertam em- verdadeiros projectis e
possam lançar-se com fantásticas velocidades, como ocorre• com: os
raios alfa, beta e gamma do radio. Isto é, trata-se de obter que qual-
quer matéria — a pedra mais basta ou o metal mais fino •— adquirem
artificialmente a propriedade que possue o radio, de emitir radiações,
ou seja de converter-se em fontes de energia prodigiosa. Ou mais
simples ainda, si se trata de fazer radio sintético ou artificial.

Lord Rutherford, com Kirsh e Petterson foram os precursores
desse empreendimento. Os três lograram, em diversas oportuni-
dades, bombardear e destruir com os raios alfa do radio, o átomo do
nitrogênio para converte-lo em hidrogênio. Há dous anos, na,"froh-
teira italo-suissa, a 1700 metros de altura, no Monte Generoso, em
zona azotada por freqüentes tempestades, dous investigadores até-
mães, Lantàr e Brascn, instalaram um laboratório para captar electri-
cidade de uma tensão de quinze milhões de voltios, quantidade que
reputavam necessária pára produzir essa desintegração. O' projeto
era grandioso e até certo ponto temerário- Pretendiam nada menos
do que aproveitar a energia do raio, capaz, segundo os calados, de
proporcionar essa gigantesca tensão e adapta-las á produção de raios
calódicos. Pouco antes deles, Steinmetz. outro' famoso investigador,
lograra produzir um raio artificial, com igual intertto, nos laboratoL
rios de Schenectácly, nos listados Unidos. E, não obstante terWilliam
Coolidge, o emiente colaborador desse laboratório, calculado que bas-
tani 3.000.000 de voltios para produzir, tio tubo de Crookes, raios
catódicos, on seja emissões radiantes artificiais de velocidade e poder
de penetração semelhante a' dos raios alfa e gamma, respetivamente.
do radio, as conclusões não corrscponderám ás • espectativas..

Tara explicar esse contraste basta recordar 'que lord Rutherford
disse: "Afim de desagregar um átomo,' necessita-se uma artilharia
especial, que lauoe projetis animados de fantástica velocidade, sem-
ore superior á velocidade com que giram os electrons em torno dt
seu núcleo, e que'cheguem com segurança ao ponto desejado-*'. Deve-
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se acrescentar: Infelizmente, dado o tamanho dos electrons, a pon-taria do bombardeio tem que ser feita a esmo.
Dissemos antes que a transformação do mercúrio em ouro não

teria importância, econômica, comparada com essa desintegração. Em-
bora essa transmutação se tornasse comercial, nenhum ouro valeria
tanto como o aproveitamento da energia desintegrada.

Sir Oliver Lodge afirmou que — "um milímetro cúbico de éter
cósmico contêm bastante energia para pôr em ação uma oficina de
um milhão de cavalos de força, trabalhando continuamente durante
quarenta milhões de anos". Sem recorrer ao elemento cósmico (o
(o "akasha" dos hindus), só o melhor aproveitamento da matéria
existente em o nosso planeta produziria portentosos resultados. Cal-
eula-se que um gramo de qualquer matéria tem armazenado energia
que ao custo atual, representa 1-350:000$000 contos da nossa moeda,
u que a energia atômica acumulada em uma tonelada de hulha, quan-
tidade (pie hoje apenas basta para pôr em marcha um navio, isso por
uma hora, seria suficiente para mover todos os navios do mundo du-
rante um ano.

Pouco antes do seu falecimento, há quasi um ano, Roberto Mil-
likan, famoso pelos seus trabalhos de medição da velocidade da luz
e pelas suas investigações sobre os raios cósmicos, qualificou de "so-
nho utópico e pueril" a idéa de submeter a eríergia latente nos áto-
mos. Ante os resultados ora obtidos em Cambridge vem a propósito
Perguntar si o eminente investigador alemão não emitiu um juízo por
demais ligeiro.

A energia existe. A desintegração do átomo — assim o revelou
o espectroscopio — opera-se constante e dir-se-ia cpte metódica nas
longínquas estrelas. Essa desintegração, essa ruptura e reconsti-
"lição continua do elemento único, que, com tanta rapidez faz com
que a matéria se espiritualize, por assim dizer, convertenclo-se em
energia, como que a energia tome fôrma corporea, transformando-se
em matéria, é a que mantém a evolução do cosmos e a eme gera o
calor do sói e das estrelas. E' também, como já vão descortinando
°s sábios, a origem de toda a creação, de toda vida, e sobretudo, a ex-
plicação desse maravilhoso equilíbrio cósmico que Newton, espirito
tfeomtrico, chamou a gravitação universal.

Sendo assim, como esboçar, siquer, as possibilidades que. pára
a cultura humana, tem a desintegração do átomo?

FENÓMEífÕS AUDÍVEIS QUE ACOMPANHAM AS
AURORAS BOREAIS

Recentemente o Sr. J. H. Johnson recompilou numerosos dados
S()bre os fenômenos audíveis que acompanham as auroras boreais.

Examinando esses dados, observa-se que o sonido boreal, com
r;uas excepções, descreve-se oom um siseo ou ruido sibilante.que.se
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ouve ao notar-se no horizonte a aurora boreal, em noites de calma e
quando a temperatura do ar, nos casos observados, oscila entre 37° e
45° C.

Poucos investigadores das auroras admitem que os sons que
ouviram possam ser realmente atribuídos á aurora; não obstante,
comummente ignora-se o motivo do fenômeno, sendo as explicações
dadas pouco satisfatórias.

Em o seu conhecido e apreciado livro "O pólo sul", Roald
Amundsen diz: "A aurora sibilante não existe; o que se ouve é a
própria respiração que se gela ao ar frio".

O siseo ou fricção da respiração é fenômeno bem conhecido por
muitos exploradores árticos e pelos naturais daquelas regiões- Pouco,
porém, se há tratado, nesse sentido, em escritos cientificos. Hann a
êle se refere nas suas observações efetuadas na Sibéria, e A. Wegener
discute o fenômeno por êle observado na Groelandia quando a tempe-
ratura acusava — 42° C.

H. U. Sverdrup afirma, por experiência própria, que, quando a
temperatura do ar desce a 40° C- e a atmosfera está calma, ouve-se
um siseo ou roçadura ao sair da boca o alento, possivelmente a causa
de condensar-ste em fôrma de cristais de gelo o vapor dágua da res-
pi ração.

O fenômeno torna-se desconcertante ao observador inexperto e,
si são varias as pessoas que se acham reunidas, torna-se impossível
dár com a causa exacta do ruido. Nada tem de particular, pois, que
em tais casos o ruido pode relacionar-se com interessante fenômeno
que simultaneamente se efetue, qual o da aurora polar.

Nas zonas árticas, o céu sóte estar claro, quando a temperatura
é baixa e a atmosfera está calma. Na zona de máxima freqüência
boreal, observa-se uma aurora polar nas noites em que o céu está
limpo de nuvens.

Quando um observador se acha imóvel examinando com atenção
uma aurora boreal, escuta um sonido de siseo ou roçadura que se

produz ritmicamente, supondo naturalmente que o referido sonido e
emitido pela aurora.

Não pretende H- U. Sverdrup que o sonido que se há atribuído
á aurora seja sempre o da congelação> do alento; sustenta, porém, que
assim tem sucedido na maior parte dos casos em que se refere haver
ouvido o "soido da aurora".

Seria interessante estudar com mais reflexão as condições em

que se ouve o ruido da congelação do alento e chamar a atenção dos

que observem as auroras, afim de que, dora avante, o ruido produ-
zido pelo alento do observador, ao gelar-se, não possa ser interpre-
tado como "ruido das auroras".
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QUESTÕES RADIOTELEFONICAS

Vem mui a propósito aqui consignar algumas notas instrutivas
sobre questões radiotelefonicas de actualidade.

Na Alemanha, cientistas e não cientistas, amadores, tomam em
alta consideração a influencia das condições atmosféricas sobre á
radiorecepção, tudo envidando por conhecer como podem ser elimi-
das as pulsações produzidas pela corrente continua-

Nos Estados Unidos há a mesma preocupação nesse sentido es-
tendendo-se essas observações á zona muito mais extensa, da face
do Atlântico a do Pacifico, em país em que são freqüentes os anti-
ciclones.

Um núcleo de radio-amadores de distintas regiões da Ale-
manha há pouco enviou ás autoridades da radiodifusão naquele país,
comunicação referente á uma serie de observações por eles efetuadas
sobre a influencia elas condições atmosféricas nas recepções radio-
f ónicas.

De acordo com ás. experiências que os mesmos realizaram, a
qualidade das radio-recepções depende, em certo gráo, da pressão
atmosférica que reina acima de 3.000 metros do nivel do mar.
Quando predomina nessa altura pressão relativamente baixa, a re-
cepção é sempre melhor de que emando essa pressão é proporcional-
mente elevada.

A temperatura parece ter igualmente influencia sobre a quali-
elade das radiorecepções. Os aparelhos receptores, segundo as obser-
vações de referencia, funcionam melhor em regiões em que reinam
correntes aéreas frescas do que quando estas são geralmente cálidas,
dentro da margem estabelecida, desde logo, pelas respectivas estações
do ano. Isto, porém, só resulta certo quando as ondas não atra-
vessam, entre a estação transmissora e o aparelho receptor, nenhuma
camada aérea importantie em que reinem correntes cálidas, em cujo
caso estas agem como si na zona de recepção não existam correntes
frescas.

Nos dias relativamente calmos, o aumento da intensidade de re-
cepção produz-se em forma lenta e gradual, ao passo que, nos dias
frescos esse aumento de intensidade irtanifesta-se de maneira mais
rápida, alcançando o seu máximo cerca das 21 horas. As mudanças
mais ou menos bruscas de temperatura, o mesmo nos ascensos cewno
nos descensos, soem ser a causa de recepções anormais.

A inestabilidade que se observa na Alemanha nas recepções que
proveem de Este, Nordeste ou Sueste, alcança o seu máximo na
Europa Ocidental. Observa-se assim que, nas regiões ocidentais ale-
mães, acontece receber-se deficientemente as audições provenientes
dos "broadcasting" de Viena, Budapest, Roma, Trieste, Bucarest,
Vilna, etc, as quais são sempre bem recebidas pelos ouvintes da Ale-
manha oriental.
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Nas recepções provenientes de estações longínquas, os observa-
dores alemães comprovaram que eram boas quando o céu na zona
em que funcionava o respectivo radioreceptor se achava coberto de
ligeiros altoestratos. Tais recepções eram igualmente boas com o céu
l>em limpo, só, porém, quando isso coincidia com um atrazo no mo-
vimento aéreo produzido por um anti-ciclone dominando ampla re-
gião em torno ao lugar em que aquele funcione.

As recepções de estações longínquas situadas a Este da Ale-
manha são geralmente boas quando reina em grande altura (3.000
óu mais metros) pressão atmosférica relativamente baixa na Europa
oriental, productora de ventos frescos do Norte e também chuvoso;
ao passo que as recepções de estações longinquas situadas a Oeste
da Alemanha são geralmente boas quando reinam ventos temperados
ao Sul e céu mais ou menos limpo de nuvens.

Nos outros países europeus e na America do Norte também se
realizam estudos interessantes sobre a influencia das condições atmos-
fáricas, quanto ás radiorecepções, cujos problemas teem indiscutível
importância para o progresso da radiodifusão em ambos os hemis-
ferios á tais estudos, porém, só se verificam praticamente, pode di-
zer-se, em países situados ao Norte do Equador, ao passo que na me-
tade meridional do mundo mui pouco se ha realizado até hoje nesse
sentido, e será difícil, por emquanto, que tais experiências se veri-
fiquem com êxito, isso devido a que, para isso, torna-se mister que a
meteorologia prática alcance o elevado nivel em que ora se acha na
Europa e na America do Norte.

No campo das ondas longas, muito se tem estudado durante os
últimos anos quanto á. influencia que sobre elas exercem os chamados
parasitas atmosféricos. Ao invés, muito pouco ou nada se há feito
nesse terreno, com'relação.ás curtas e ultra-curtas, na gama de 5 a
50 "megaciclos" para conhecer a intensidade media dos parasitas
atmosféricos e a sua variação com a hora, o lugar e a época do
ano.

Conhecido especialista na matéria, o engenheiro R, K. Potter,
ocupiu-sc. ultimamente desse importante assunto para. as radio-
transmissões com ondas ultracurtas, cujo campo de ação estende-se
continuamente. Q interessante estudq.d'.' engenheiro Potter, que tem
sido reproduzido total ou i»rcialmente, jxir diversas publicações eu-
ropcas do ramo, .constituo importante, contribuição para a solução de
tais problemas.

Depois de abordar o assunto com diversas considerações que re-
sultaria por demais extenso reproduzir, entra o articulista a dár os
principais detallíes relativos ás observações por êjé praticadas no
campo de uma. oçda persistente em que (tratou de obter a maior exa
lidão possivel nas medidas que chcgou'a efetuar- No aparelho de me-
dição tomou nota dos desvios observados no transcurso de um mi-
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nuto, como promedio dos dez parásiticos atmosféricos mais intensos,
e, embora este processo não seja rigorosamente preciso, dá resul-
tados coerentes quasi exatos e é o melhor que para o caso pode em-
pregar-se na atualidade.

O campo equivalente, assim definido varia entre um trigesimo
de microvoltio e alguns microvoltios por metro. Produz-se ali uma
variação diária, regular perfeitamente apreciável.

Demais, o autor realizou observações durante mn eclipse e uma
tormenta magnética- Tanto estas ultimas coimo as outras observa-
ções as obteve com distintas ondas, demonstrando que os parasitas
são registrados ao mesmo tempo quando proveem de distúrbios atmos-
féricos locais, ao passo que há variações de tempo quando são pro-
dtizidos por distúrbios longínquos.

Pelo contrario, si as observações realizam-se em um mesmo tipo
de onda, porém em lugares distintos, existe sempre simultaneidade
na produção dos parasitas atmosféricos, sejam eles próximos ou dis-
tantes; não há, porém, simultaneidade no desvanecimento de estos,
isto é, qúej a sua duração varia segundo a distancia em que se acha o
lugar da observação da região atmosférica perturbada.

A intensidade dos parasitos diminue com a longura da onda e.pa-
rece que se pode estabelecer um coeficiente proporcional de variação
ixira as ondas curtas, emquanto que isso parece mui difícil para as
ondas longas e medianas. Quanto ás experiências realizadas em CQ7
lectores de ondas direcionais, tais experiências demonstraram que o
nivel dos parasitos.provenientes de certas direções era preponderante
com um desvio .que varia entre 10 e 15 dec.

O engenheiro Potter obteve outros resultados instrutivos no dei
curso de suas interessantes observações, de positivo'valor para a cir
encia radioelétrica, que omitimos nesta nota puramente informativa
afim de que não fique demasiado extensa.

Radiotécnico alemão, o Dr. F. Weichart, publicou ultimamente
l,nt artigo, -reproduzido por diversos 'periódicos europeus, sôbrè á
'órma de eliminar as pulsações produzidas nos radioreceptores pela
torrente continua. O articulista, ocupando-se das genralidades rela-
r'vas ao assunto de referencia, cita diversas experiências realizadas
das quais pôde dar-se o seguinte resumo:

Tornando, por exemplo, um dinamo de corrente continua capaz
«e subministrar tuna energia de 10 ampéres e uma tensão de '10.000
v,|ltios. com pulsação não excedente de 0.025 por cento dá tensão
"ã dita corrente continua, obtém-se os seguintes valores relativos de
fr<-(|uencia: 

para 50 ciclos por segundo, 16 voltios';' pára 300 ciclos.
'5 voltios é pára l.:000 ciclos, 12' voltios. Trata-se agora de obter, da
'naneira a 

"mais 
econômica, a necessária "nivelação de valores" etii-

Pregando uma simples combinação de indutancia e capacidade.-
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O articulista encontra possivel solução ao assunto utilizando um
impedimento de 10 "henrys" com capacidade de 10 microfaradios.
Com esta combinação, as pulsações podem reduzir-se a menos de
1 por cento, entre 300 e 1.000 períodos por segundo, ao passo que
uma freqüência de uns 50 períodos por segundo aquele "resíduo"
sobe a 10 por cento. As pulsações totais, teem, ainda neste
caso, amplitude de 1,6 voltios, e estão em conseqüência, sób a tensão
de 2,5 voltios que representa o máximo de tolerância.

O Dr. Weichart ocupa-se dos casos em que uma simples in-
ductancia e capacidade não bastam, fazendo-se necessário o emprego
de uma serie de circuitos.

Cita para o caso um exemplo em que há duas alternativas de
Um circuito simples ou de um oscilante, de acordo com as condições
que se tenham em vista.

Ocupa-se depois, o autor, de certos radioaparelhos e de trans-
missores com modulações no circuito de grade, para cujo caso men-
ciona um transmissor com control de imperancia-

Para o primeiro caso, em que a corrente anódica deve variai-
sincrónicamente com a baixa freqüência, a resistência interna da fonte
de alimentação (máquina, filtro), para todas essas freqüências, terá
que ser a mais pequena possivel. Ao invés, para o ultimo caso citado,
essa resistência deve ser muito grande, pois se faz mister introduzir
uma imperancia de elevado coeficiente de auto-inducção entre o filtro
e o transmissor.

Com a base desses casos práticos, o Dr. Weichart finalisa o seu
artigo, tomando em consideração a determinação die tal resistência
interna da máquina e mais o filtro. A solução desta classe de pro-
blemas da radiotelefonia contribue ao continuo progresso da técnica
e, por conseguinte, dos radio-aparelhos de toda a indole.

O EXCESSO DO DESPORTE

Jornal desta capital, em artigo sôb a epígrafe — "O perigo es-
portivo" — fez judiciosas observações quanto ao excesso do des-
porte, maximé quando efetuado em país tropical como o nosso.

O que ora nota o jornal em questão, há muito nos preocupa,
pois temos a felicidade de ser pai de seis latagões que, por parte da
Mãe, herdaram a robustez e estatura dos povos nórdicos da Eu-
ropa-

Desde de muito meninos cultivaram com entusiasmo o desporte
violento do "football", carreiras, ginástica, etc, que lhes fizeram os
rtirpos robustos, tornando-os isentos de qualquer moléstia, como ge-
ralmente se supõe.

Essa aparência sadia, porém, não nos tirava a preocupação de

que semelhante excesso, mais cedo ou mais tarde, não se viria ma-
nifestar por qualquer estigma mórbido.



REVISTA DE REVISTAS 289

Felizmente, esse nosso receio ainda não se aoncretisou pois ne-
nhum desses esportistas, até agora, não se resentiu de qualquer do-
lencia. Isso, não obstante, não diminuiu a nossa convicção de qu^e o
excesso do desporte seja altamente prejudicial á mocidade, notória-
mente á que habita em país tropical em que, como o nosso, os verões
são sobremodo causticantes.

"Demasiado é demasiado" — reza um provérbio — e, temendo
de não ser enllendida, a Sabedoria das nações acrescenta: "o Melhor
é o inimigo do Bem", e, ainda (esta é pela pena do fabuiista) —
"com freqüência, o medo de um mal nos conduz a outro peior".

Inúmeros seriam os exemplos com que poderíamos ilustrar estas
sentenças! Contentamo-nos só com um, pois é mais que tempo de
assinala-lo e de lhe pôr embargos: o excesso do desporte.

Diz o articulista do jornal que nos inspirou estas linhas, que os
educadores e os médicos franceses acham-se alarmados com o grande
numero de jovens desportistas, aparentemente fortes e, no fundo
atacados de moléstias pulmonares e de' distúrbios circulatórios graves.

Incorrigiveis colecionadores que somos de retalhos de jornais e
artigos de revistas que algo tragam de instrutivo e interessante, logo
recorremos a um artigo que há pouco lemos em um dos mais aprecia-
dos e populares jornais da França-

Em um de seus períodos 'diz que os jovens franceses, escolares e
adolescentes, levaram, por muito tempo, juventude sedentária e pas-
siva, em que p estudo da literatura clássica e antiga ocupava muito
mais- espaço, que. os.exlercicios. físicos. * No emtanto, nessa generalidade
converia estabelecer algum — distingo.

,0 articulista cita o colégio de Tivoli, em Bordéos, em que os
jogos ocupavam posto de honra- Os jesuítas exortavam aos alunos,
com toda a sua autoridade disciplinaria e moral, a persistirem em tais
exercícios físicos. Aqueles experimentados educadores sabem que os
moços necessitam gastar as suas forças, sem cessar renovadas, como
animais jovens. Os educadores jesuítas encaram com ogeriza os "re-

creios" dedicados ás conversações, cujos termos lhes despertam in-
quietude.

Todos, em França, estadistas, egienistas e educadores, sentiam
ser mister sacudir a cnercia nos colégios e outros estabelecimentos de
educação. Pelo ano de 1890 operou-se a necessária reação- Lenta e
violentamente combatida a principio, como sóe dár-se em França com
toda a iniciativa renovadora, a nova idéa tornou-se, daquele ano em
diante, vitoriosa em toda a linha. Abusava-se, no entanto, dessa vitoria,
desnaturalizaram-lhe o caráter, até converte-la, não só em excesso,
como em verdadeiro perigo como ora acontece.

Completamente ausentes na educação da juventude francesa ha
meio século, os exercícios físicos não se contentaram com reivindicar
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e Conquistar o lugar (jue lhes correspondia; pretendeu usurpar, si é
que já não usurparam, o lugar que corresponele aos trabalhos, e até
o sblaz do espirito. O "exercido" converteu-se em "desporte"

Nos colégios, primeiro, o mesmo no ensino livre como no do
Estado, não há nenhum estabelecimento que não conte com o seu
U. A., A. D. (União Atlética, Associação Desportiva), etc

Quando se trata de preparar, com dous ou três meses de ante-
cedencia, um "match" de "rugby" contra um estabelecimento vizinho,
pode.-se assegurar que todo outro labor, todo outro cuidado, todo pen-
samento distinto, são suspensos,. Os capitães, todos os "ases",.env-

fim, elessas U. A- são muito mais admirados, entre os próprios com-
panheiros, e gozam de maior popularidade do que os prêmios de
honra dos triunfadores em concurso geral.

Os avós, os mesmos pais, quiçá, desses jovens foram "compe-

tentes em temas". Essa espécie desapareceu... Consideram-na pré-
histórica, fóssil. Os provisores de outra época, e .sobretudo os di
retores,dessas "caixas" de bacharelato e de posições, então flores-
centes, recrutavam em toda França os "competentes em tema/', de
modesta, condição e ele família pobre. Esse tempo, porém, já vai
longe: não há joven que se prese que não pertença a uma L". A- qual-
quer. Frequenta-a.com assiduidade e leva ao excesso jogos violentos.
Si íiKideradeis, muito l>eni; aos poucos, porém,, con verteu-se. em moda,
em mania, em furor.

Converteu-se em verdadeira esct>la. . .
Si só as Cabeças fos.tem atacadas!. . .
Todos os argumentos em contrariei, conselhos evidenciando-se

os prejuízos fisicos provenientes desses excessos, ele tudo isso a mo-
cidade se burla.. Há, porém, algo relacionado com a medicina qué,
ao invés de serem vulgares "considerações" é fato material; fenó-
rriéno fisiológico que se ignora. Hoje já são os médicos que lançam
o grito de alarme. Nãq se lfies jíòclé suspeitar, sem einbargo, 4c n>-
tineiros, nem aferrado-, a preconceitos. . .

A rk-s. em a sua maioria, se lhes deve atribuir â reação salutar
contra excessos de trabalhos inteíètuais óü insuficiência de exercicios
físicos. FÔràm êíes os quis áte 1880 se rebelaram, não sem certa' c\:i

geração também, contra o "surmenage".

Predicaram, aconselharam tudo quanto depura o sangue, stiavisa
s músculos: Assistiram a "matches". 

presidiram en-
íacionais de "rugby". K. daí, como aconteceu coto

e fortifica os
umtios internacionais de ".rugDy . r., aai, como acunicçeii coto
tantos ¦¦mestres", foram avantajacios peíoá seüáfdiscípulos! que lhes
seguiram os conselhos. Agora, gritam-lhes ap',s: "Parem! Vão com
muita pressa. Moderem o entusiasmo. Olhcni a saúde!"

Medico celebre examinou o sistema eardiovascular de uni
"atleta", um corredor; diagnosticando, após "medir" as pcrUir.baçôés-
.aidiacas provocadas por uni esforço «leniasiad,, violento, ter êle

todos os sintomas de um cardíaco em fase adiantada.
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Imagine-se que, depois de uma carreira de 100 metros pe*tor-
ridos em um minuto, os adolescentes de 15 a 16 anos carecem até"9 horas" para recobrar o equilíbrio circulatório... e "25 horas",
após carreira de 3.000 metros.

Outro medico escreve em revista especial ter observado dezenas
de perturbações cardíacas, nervosas, digestivas, vasomotoras, etc, 0
que Lagrange chamava outrora "um coração forçado".

São incontáveis as contusões profundas, as feridas graves, ás
vezes incuráveis que produz o football. O "record" pertence, como
e natural, aos Estados Lmidos, que. no ultimo ano, registraram, não
sem certo orgulho, 19 mortes e mais de 200 feridos. O coman-
dante C. comprovou, com assombro, que os jovens de 20 anos não
dão hoje ao serviço militar mais do que a metade dos recrutas de-
clarados aptos. Si este é o resultado dos exercícios físicos, não va-
léria mais voltar ao tempo dos nossos avós que passavam o recreio em
conversas e discussões escolasticas, palmilhando pausadamente os
páteos das escolas e liceus?

Não; não s>e deve suprimir o exercício fisico, mas o abuso. Nêstc
é que está o mal. Como remedia-lo ? Aos médicos não lhes faltam
os remédios, são a sua própria razão de ser. Alguns dirão — é uma
desculpa. Um dos que citamos, pede que a educação física seja sub-
metida a unia "direção competente"; que um rapaz não possa dedi-
éar-se ao desporte nem tão pouco aos jogos violentos senão depois
de uma autorização do medico; que antes de cada "match", cada um
dos membros da "equipe" seja ausciiltado, pesado, etc; que nenhum
joven possa exceder o tempo, a doses, autorizados pelo medico espe-
cialista: 150 metros. 10 minutos, 5 "sets", etc...

O sistema tem bôa intenção; resta, porém, vêr, primeiramente,
si a êle se prestariam os clientes. Quiçá se manifestariam menos
dóceis do que os cavalos no momento da carreira. Os médicos são
ps primeiros que põem em duvida o seu sistema terapêutico. Um
deles propõe, com resignação, esperar que suceda com o desporte o
que sóe dar-se com as modas: que passe, ou pelo menos que se cul-
tive com menos tirania e crueldade. E acrescenta: "Acelerando quan-
1(1 seja possivel o momento de seu desaparecimento". Esta é a justi-
iicaçaó de semelhante pratica'.

Vem a propósito, mas. muito a propósito o que, há mais de dois
"til anos, Aristóteles exarou na sua Política.

. "Nãp se deve educar o corpo senão para servir a alma". Xão
M' duvida V|tile Aristóteles, apezar de grego, tendia mais para cv ele-
niento espiritual. Não obstante, em outro período, declara que.'.'.O 

corpo deve agitar-se por meio da fadiga, de modo, porém, que
esta não seja demasiada violenta... deve suportar os trabalhos di-
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gnos de um homem livre"... "E' útil habituar (aos meninos), desde
a mais tenra infância, ás impressões do frio, costume que não é menos
útil para a saúde que para os trabalhos da guerra... Até aos cinco
anos não se lhes pode exigir certas fadigas violentas, que impediriam
o crescimento".

"Deve-se pensar em formar... 0 corpo antes que o espirito...
submeter aos jovens a arte pedotribia (1) e á ginástica; aquela,
para procurar ao corpo bôa constituição, esta, para adquirir agili-
dade... Intenta-se torna-los (os jovens) atletas, o que prejudica
tanto á graça como ao crescimento do corpo. Os espartanos...
á força de endurecer aos jovens, fazem-nos ferozes, sôb pretexto de
faze-los valentes... O' valor nãlo é patrimônio dos mais selvagens
mas dos que reunam a doçura e a magnanimidade do leão. Algumas
tribus teem por costume o assassinio e são antropófagas; outras,
hábitos todavia mais horríveis e, sem embargp, não passam de ban-
doleiros e não teem verdadeiro valor... "Os 

próprios lacedemonios,
que deveram a sua superioridade aos hábitos de exercidos e fadigas...
hoje, são sobrepujados por muitos povos na ginástica e até no com-
bate... E' mister um valor generoso e não a ferocidade. Desafiar
nobremente o perigo não é qualidade de um animal selvagem; ó exclu-
sivamente próprio do homem valente".

"Até a adolescência, os exercícios devem ser ligeiros, evitando-se
os trabalhos por demais duros, o que faz deter o crescimento do corpo.
O perigo dessas fadigas prematuras prova-se com notável testemunho:
apenas encontram-se nos fastos da Olímpia dous ou três vencedores,
dos premiados quando eram meninos, que tenham conseguido o pre-
mio mais tarde ou na idade madura; os exercícios violentos da pri-
meira idade tinham-nos privado de todo o seu vigor"- (2)

A parte do sentido de moderação e justo meio característico de
Aristóteles, o que se depreende das diversas passagens acima citadas?
Antes de tudo, que a educação coq>oral é tão importante para o ei-
dadão como qualquer outro ramo de educação, isso, porém, sem
exageros.

Quando havia escravos, como no tempo de Aristóteles, a utili-
dade corporal do servo, como instrumento, era análoga á do animal
com a qual a compara o filosofja grego- O escravo, então, como até
1888, no nosso país, destinavam-no á realizar trabalhos jienosos, pura-
mente materiais.

Ao contrario, as qualidades (pie a educação fisica deve procurar
ao corpo do homem livre, tem caráter totalmente diverso. A beleza,

(1) A primeira tinha por fim fortalecer o corpo, atendendo á saúde; »
segunda, os exercícios fortes necessários para manejar as armas, enfrear ca-
valos, liater-se e adquirir outros hábitos guerreiros.

(2) Lei que se aplica á Unia classe de precocidade: os Mozart são raro-S
e além disso, como disse 6 poeta — "vivem pouco".
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a saúde, a agilidade, a destreza, por uma parte; o valor guerreiro, a
resistência á fadiga, á contrariedade, á luta, por outra; isto é, quali-
dades todas que chamaríamos de ordem ideal, principalmente psico-
físicas, torna-se. impossível, em todo o caso, de medir por unidades
materiais.

Semelhante concepção era, por demais, caracteristica do antigo
povo grego que, apesar de seu sentido armónico da vida, nunca ne-
gou a primasia dos fins espirituais, considerando sempre o corpo
instrumento ao seu serviço. Salvo a dita preocupação aliás expli-
cavei pelos princípios históricos áquêle povo excepcional, pode adver-
tir-se que essa maneira psico-fisica de considerar do filósofo estagi-
rita, como em geral á nação helénica, o valor dos exercidos corporais
está de acordo com o do único povo moderno — o inglês, que tem a
peito esses exercícios e fe-los assunto grave da educação, tornando-os
verdadeira instituição nacional. Mr. Warre, por exemplo, no seu
notável livro sobre a instituição fisica, distingue esses exercícios dos
do trabalho do atleta profissional, de que desdenha ocupar-se.

RECENTES PROGRESSOS DA ASTRONOMIA

O abade Th. Moreux, já muito conhecido dos nossos leitores, em
linguagem chan e desprentenciosa, explica, á guisa de Flamarion, os
recentes progressos da astronomia. Ninguém melhor do que o di-
retor do Observatório de Bourges pode faze-lo, pois ninguém põe em
duvida a sua alta ciência e atilamento em descortinar os mistérios da
vastidão sideral.

"A astronomia foi sempre considerada, desde a Mecânica ce-
leste de Laplace, como uma das ciências experimentais que mais se
aproxima das matemáticas puras. Com efeito, ela deve essa partícula-
ridade ás enormes distancias que separam os corpos arrojados aos
abismos estelares, o que nos permite tratar a esses corpos do mesmo
modo como si toda a sua massa estivesse reduzida a um só ponto-

Praticamente, a astronomia alcança tal perfeição, que podemos
prever os fenémenos dependentes da posição dos astros com mara-
vilhosa exactidão. Nesse sentido, os progressos foram enormes de ha
cem anos á esta parte. Outróra o momento de um eclipse solar pre-
dizia-se com a aproximação de uns 45 minutos, o ano passado pude
anunciar o começo de um eclipse solar parcial, visível em Bourges,
com a de 3 segundos.

Sem embargo, nos equivocaríamos orgulhaudo-nos de tais resul-
tados. Os movimentos da Lua estão submetidos a tais perturbações,
que nos tornaria impossível prever as posições "mui exactas" do
nosso satélite com 300 anos de antecipação. Essas questões acham-se
ligadas á soluções de problemas de mecânica para os quais os nossos
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métodos de cálculo e de analises matemáticas ainda não ]>odem pro-
porcionar-nos mais que uns processos demasiado complicados para ser
postos em pratica. Si nos fizesse falta, por exemplo, predizer as
exactas de cinco planetas que giram em torno de um sói central a cer-
tas distancias reduzidas, nenhum matemático, no atual momento, se-
ria capaz de dar com a solução de um problema formulado por esse
modo. Em compensação, conseguimo-lo com grande aproximação
quanto. á nossos planetas, visto estes acharem-se, por casualidade,
fortemente afastados de um sói cuja massa é enorme si se o compara
aos seus satélites.

Em fins do século XIX. a grande preocupação da astronomia era
possuir adequada idéa do sistema solar- O Sol, a Lua e os planetasforam, sucessiva e simultaneamente, objetos de investigações as mais
minuciosas; nesse Ínterim, porém, foi aplicada ao estudo dos corpos
celestes a fotografia e, de repente, viu-se os astrônomos entusiasma-
rem-se por um programa que, antes, nem siquer se cogitava.

Embora o sistema solar apresente, todavia, mais de um enigma
á nossa curiosidade, aos ferventes de Urania lhes pareceu ser aquele
sistema campo demasiado restrito, e todos lançaram-se a um campo
cujo senario parece aumentar á medida que intentamos melhor ex-
piora-lo.

Esse entusiasmo explica-se até certo ponto pelo descobrimento de
métodos que, teoricamente, nos permitem conceber a distancia das es-
trelas mais longínquas.

Antes de 1915, a trigonometria era o único meio de que dispu-
nhamos para apreciar as distancias solares. Então, só conhecíamos
de maneira exacta a distancia de três ou quatrocentas estrelas mais
próximas, as que nos enviavam â" sua luz em intervalo compreendido
entre quatro e trezentos e cincoenta anos, mais ou menos. O emprego
de métodos fotométricos veio, então, abrir-nos horizontes teórica-
mente ilimitados.

O resultado foi, primeiro, o de aumentar consideravelmente o
diâmetro da Via-Láctea, a que chamamos o nosso universo, o Galáxia.
Esse diâmetro, que se supunha de 15.000 anos luz, foi, de jacto, le-
vado a 300.000 anos de luz.

Ao mesmo tempo, a construção, na America, de telescópios gi-
rantes atraiu, de novo. a atenção dos astrônomos até esses objetos que
se chamam as nebulosas- Um telescópio como o do Mount-Wilson, é
provavelmente capaz de fotografar uns ÍOO-OOO.OOO de nebulosas,
pcrcebendo-se que a maior parte delas se acham relegadas tão lohgú rtO
espaço, que, mui provavelmente, não romparticiparri do nosso universo.

Algumas de entre elas. as mais próximas, graças á presença em
seu seio de estrelas bem perceptíveis, deixavam-se estudar' de bom
grado, como, por exemplo, as belas nebulosas de Andrómeda e do
Triângulo. Os roubados fotométricos revelaram distancias fantas-
tíCM. Para chegar até nós dessas nebulosas longínquas, a luz neces-



REVISTA DE REVISTAS 295

sita nada menos de um milhão de anos, e, como se sabe, os raios lu-
minosos voam com a velocidade de 300.000 quilômetros por segundo,
fácil é imaginar a incrível distancia que delas nos separa.

Não se descobriu, então, nenhuma razão plausível para não apli-
car, com os novos métodos, ás nebulosas mais longínquas, e foi assim
como se falou correntemente de objetos celestes situados a centenas
de milhões de anos de luz. Cada uma dessas nebulosas foi, então,
assimilada a ura universo, e a nossa Via Láctea não apareceu no céu
mais do que com uma repetição de milhões de universos esparsos no
inoomensuravel celeste.

Por essa ocasião, tendo feito a sua aparição as teorias da relati-
vidade, aplicaram-nas sem medida ás novas descobertas, a tal ponto
que na hora atual, até no dominio da astronomia reina confusão de
idéas. O lançamento de afirmações mais hipotéticas e o desenvolvi-
mento de teorias as mais audazes fazem com que o espirito se perca,
perguntando-se, ás vezes, si não sopra um vento de loucura sobre a
mentalidade dos nossos contemporâneos. Agora, cada relativista pro-
fessa uma própria doutrina, interpreta os fatos ao seu sabor, e si não
consegue explicar os casos que o assombram, vêem a postular, como
os temos visto, na mecânica ondulatoria, na fisica, espaços de 12 ou
15 dimensões.

A ultima descoberta vem mui a propósito para ilustrar a "nossa
tesis. Escutem esta bôa historia.

Salie-se, desde Doppler e Fizeau, que si uma estrela vem até
nós; as raias do seu espectro deslocam-se até ao azul; ao invés, vão
até ao vermelho quando se afastam, Esse procedimento é até capaz
de dar velocidade de afastamento ou de aproximação. Muito antes
do advento das doutrinas relativistas, a fisica moderna repudiara a
maioria das leis ditadas pelos nossos antepassados.

'"Km uma combinação química, disse Lavoisier, o peso do novo
coqio iguala aos dos componentes". Hoje, está demonstrado que o fa-
rnoso principio é falso. Aqui, há forçosamente perda de energia, e toda
energia pesa.

A mesma massa depende da velocidade. O que se conserva no
mundo, não é a massa porém a energia total.

Desse modo, queime-se agora o que outróra se adorou. O mesmo
ocorre na astronomia- Sonhara-se em dotar a todas as estrelas, esses
soes do espaço,.<je verdadeiros planetas como a Terra ou Marte. Pois
brni; exame consciencioso da abóbada estrelar nos ensina que três
partes das estrelas são duplas ou tríplices, o que as impede, para sem-
pre, possuir planetas.

Pouco importa, dir-se-á; ficam-nos as demais e>trelas. Sem du-
vida alguma; fica, porém, cada vez mais manifesto que a formação de
corpos satélites para uma estrela constitue fato de todo acidental,
quasi milagroso.
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Outro fato também extraordinário: um planeta pode reunir
todas as condições necessárias para a vida.

Que não se fale aqui de antropomorfismo. A vida não ]>odeexistir senão ligada a uns átomos extremamente complexos em quedomine o carliono, a uns átomos do gênero de coloides que sejam sus-
ceptiveis de deixar a parte aberta a uma serie sucessiva de combina-
ções. Pois bem; esse estado só se encontra tia matéria coloidal cujo
tipo é a albumina. O meio, porém, requerido para a vida da célula
apresenta condições calorificas mui restrictas. Alguns graus de mais
ou de menos na escala termométrica, e é a coagulação o que espreita o
sêr vivente, isto é, o retorno ao estado sólido, incompatível corrò a
vida.

Em uma palavra, parece que em o nosso sistema solar não há
mais que Marte e a Terra em que se pôde desenvolver a vida. Além
disso, convém pôr surdina á nossa afirmação referente ao planetaMarte, que foi habitado em outros tempos e que ora parece uma
terra de todo inapropriada ao desenvolvimento de seres viventes.

Porque teria o Creador eleito a Terra para, nela, pôr os germens
da vida? Desta vez a questão sobrepuja o alcance de nossa ciência
humana, e seria do mesmo modo vão perguntar porque sobre 2.000
átomos de radio existe um que jxissue o privilegio de estalar, fender-
se, no decurso do ano de 1932?

Vivemos em meio de mistérios, e si por casualidade a nossa ei-
encia chega a explicar-nos um só, o qual é impugnavel, milhares de
outros se alteam no horizonte que esquadrinha o verdadeiro sábio-

PODE UM HOMEM FAZER-SE INVISÍVEL?
O escritor e cientista espanhol Manuel Gabarain é, hoje, um dos

mais apreciados e populares entre os intelectuais da sua terra. O seu
laureado nome transpoz as fronteiras do país do Cid; espraiou-se
jxda iieninsula ibérica; tornou-se querido dos descendentes dos es-
panhoes das três Américas e ecoou com simpatia, quando traduzido,
entre povos estranhos.

Possue o hmnour de Mark Twain e, mais do que êle, vastos co-
nhecimentos científicos. A natureza humorística dos comentários de
Gabarain, nem por sombras lhe exclue a ilustração, da mesma forma
que não exclue a sua sensibilidade. As qualidades propriamente lite-
rarias de Oabarain, são, como as de Mark Twain, muitas; o seu vo-
cabulario é sobremodo rico, a sua forma fácil e graciosa, e, quando
necessário, vibrante e eloqüente, e os seus conhecimentos científicos
precisos e de ouro de lei.

No nosso Brasil tínhamos um literato que, sem a precisão cientifica
de Gabarain, poderia com êle correr parelhas, na desprentenciosa, de-
licada e, comtudo, irresistivel maneira de tratar os assuntos — Ma-
ehado de Assis.
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O leitor no — "Pode um homem fazer-se invisível?" — temrápido especimen da veracidade do que alegamos, pois tocaremos pelarama, quanto ao savoir fairc de Manuel Gabarain. Note-se, que não
destoamos do programa desta "Revista" trazendo para as suas co-
lunas um belo trecho de seus escritos, pois lhe está nas cordas visto
tratar o assunto pela face cientifica.

"Fazer-se invisível. Vêr e não ser visto, como o vesgo em paísde cegos: eis uma quimera que todos teem acariciado. Só o que sabe
passar inadvertido e mostrar-se a tempo — que é outro modo de ocul-
tar o rosto —¦ poderá percorrer o dificil caminho do triunfo. Por isso,
se sabe que não há grande homem para o seu criado de quarto, e quevale mais chegar a tempo que rondar um ano. Os reis só tiveram
Poder ilimitado emquanto foram pouco visíveis, e quando apareciam
cuidavam de deslumbrar as multidões para não serem vistos na sua
verdadeira feição. Era o "camouflage" de sua pessoa sôb o brilho
de sua majestade. A não ser assim, os povos não os teriam to-
lerado-

As espécies animais tendem ao mimetismo, a perecer-se ao meio
em que vivem, o qual confirma que unicamente sobrevivem os queocultam o vulto. Todas as raças humanas usam de disfarce ou do
vestido, que é o mesmo. O camaleão ao dár á sua pele a tonalidade
da superfície em que posa; o calamar ao soltar a tinta que turva a
água em derredor; a serpente ao misturar-se com o cipó; a zebra no
elaro-escuro dos caniçais do trópico; o urso branco entre os gelos e
o abutre entre as nuvens, só cuidam de passar despercebidos, fazer-se
invisíveis.

O homem primitivo forjou duas grandes utopias com os pri-nneiros rudimentos do seu raciocínio: voar como as aves e como os
anjos; ser invisível como os maus espiritos e os deuses. O homem
primitivo só concebia o poder supremo na invisibilidade. Toda a
Utopia, porém, é o prólogo de realidade mais ou mienos remota.
O tapete voador, as botas de sete léguas, a esfera maravilhosa em
cujas águas se pode vêr o que sucede em longínquas tferras; os objetos
que falam e escutam; as forças infernais que derribam as mais ro-
bostas muralhas; os encantadores que descem ao fundo do mar para
arrancar-lHe os tesouros; a varinha mágica que vence a peste; todos
(*s sonhos das "Mil e uma noites", se vão transformando em palpa-veis verdades. O homem chegou a veiar e a vêr o gênio epidêmico-
Chegará a fazer-se invisível?

Quando o homem não logra alcançar o objeto do seu desejo, crêa
o mito, que jé como dizer: estão verdes... Quando não pode vin-
gar-se die seu inimigo queima-o em efígie ou espera sentado á porta
* vêr passar o seu cadáver com o secreto deleite de cumplicidade
sobrenatural.
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Como não consegue a invulnerabilidade, crêa o mito de Aquiles ou
de Sigfrido. A impossibilidade de escapar ao olhar dos outros, su-
gere-lhe a fábula dos espíritos filtraveis, e os novelistas de imagi-
nação utilizam esse saboroso motivo para fantasiar sobre a utopia
que todos acolhem com intimo prazer. O menino, até aos 16 meses, nos
brinda com o exemplo da tendência espontânea a desaparecer da vista
dos demais. E, êle, cerra os olhos com a mesma ingenuidade que atri-
buimos ao avestruz quando esconde, sôb a ása, a cabeça; o certo,
porém, é que o avestruz dissimula, assim, o seu proeminente e vi-
sivel pescoço. O menino, com o jogo das escondidas, a medida que
.transcorrem os anos, pensa prolonga-lo, ocultando-se de inimigos, de
credores e de tropeços eventuais, na doce ilusão de poder chegar aos
mais recônditos e vedados recantos com a mais absoluta impuni-
dade.

.. . "Não espere, amável leitor, uma dessas saidas como o con-
sabido pugilato de negros em um túnel ou as meninas de primeira
comunhão em campo nevado. Tão pouco uma dessas soluções que
lindam com o enigma arbitrista.

Todos sabem que a luz resulta de certas vibrações da matéria
transmitidas em forma de ondas pelo éter. Si decompomos um feixe
de luz por meio da di fração, produzir-se-á a dispersão de seus raios
componentes segundo a sua respectiva longura de onda. O olho hu-
mano, porém, só pode perceber as ondulações que estejam compre-
eudidas dentro de certos limites — umbral e padieira das. sensações —
e não assim as que o excedam, que, sem deixar de ser por isso, luz,
constituem a luz invisível, ou seja os ultravioletas ou actínicos.. A an-
liga presttmção de que não há mais luminosidade do que a que pode
apreciar o nosso limitadissimo sensório, é tão pueril como imaginar
quje não ha mais calor que o que pode apreciar a nossa pele. A luz
chamada visível, só representa a duodécima parte da invisível.

Tão pouco ignora-se que os corpos teem, em maior ou menor
grau, a propriedade de reter, durante certo tempo, a luz recebida.
Quando estes corpos emitem radiações visíveis, dizemo-los fosfóres-
centes, e fluorescentes, quando irradiam luz invisível. Há algumas
substancias, como os sulfuretos de cálcio e estrondo, que possuem a

propriedade da fosfqitescencia invisível, inda depois de 18 meses de
ter sido expostos á luz.

Todos se recordam (pie si dous movimentos ondulatorios se en-
trecuzam, produz-se novo movimento resultante do COnfHt-0 de anr
bas as forças. Um exemplo clássico. Si lançarmos uma pedra á água,
produzem-sc ondas beniisfericas que partem do ponto em que a pedra
QllQCOU a superfície. Si não sucede outra cousa, as ondas concén-
trieas vão m- afastando em direção radial até desvanecerem-se. Si, pOj-
>ém, ao mesmo tempo; atiramos, a pouca distancia da primeira, outra

pedra, chegará um momento em que as ondas se entrecruzam. O re-
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sultado será outro movimento ondulatorio de distinta longüra de onda.Este fenômeno chama-se. desde a descrição de Fresnel, "interfe-
rencia"; •;»

Si temos um foco de luz obturado com uma placa de ebonita,
por exemplo, conseguiremos que se não escape um só raio de luz"visível"; não se dá, porém, o mesmo com a outra luz, como o provao fato de que a ebonita deixa passar os raios calorificos. Do mesmomodo que si interpuzermos uma solução de sulfato aluminico potásico,passará a luz visível, porém, não o calor.

E por ultimo. Si se produzem interferências entre ondas de
menor freqüência que a necessária para impressionar a retina, pôdesuceder que resultem visíveis as novas ondulações resultantes, e desse
modo, fazer-se visível a concorrência de duas radiações invisíveis.

Uma vez assinalados estes fatos, só resta fazer a sua aplicação
áo nosso caso. Necessitamos de uma câmara escura, cousa dificílima,
pois, em ótica, só se chama câmara escura a que não entrou um raio
de luz em tempo nunca inferior a quatro anos- Nada há, porém, im-
possível. Afora ás dos laboratórios de fisica, não faltará, castelo aban-
donado ou cova esquecida onde se não possa realizar a prova. Começa-
remos por impregnar com uma substancia mui fluorescente, verbi-
gratia. o sulfureto de estroncio, mesas, tapetes, tecidos e moveis queornem uma dependência de casa. Agiremos, do mesmo modo, com
tudo mais o que se ache nessa dependência, inclusive com as roupas
e a pele dos indivíduos que se prestem a experiência. Depois, sub-
meteremos esse conjunto aos raios" do sol, tendo cuidado que esses
raios cheguem a todas as pregas e repregas de sua superfície. Por ul-
timo, "iluminaremos" a estância com lâmpadas revestidas de uma
substancia opaca á luz visivel. Veremos, então, que toda a estância e
todo o seu conteúdo iluminar-se-á de modo suficiente. Si, nessas
Condições, entra nelas um sujeito não impregnado da fosfórescencia
invisível, podemos assegurar que não haverá olho, nem humano nau
químico, que o veja. Sentir-se-á os seus movimentos; será, porém,totalmente invisivel e o milagre se terá produzido.

Um avez aperfeiçoada essa técnica com substancias novas fluo-
resoentes, hoje desconhecidas, poder-se-ia chegar a efeitos os mais
fantásticos. Si se tem em conta que se pôde fotografar através dos
Corpos opacos, nada autoriza a negar a possibilidade de vêr atiavés,
Çoino o que o homem invisivel poderia ocultar a sua sombra mais
imperceptível.

O processo atual é sobremodo limitado e sem mais aplicações
Práticas do que alguma exploração da boa fé publica com falázes
Provas die espiritismo e de magia; pixle-se, porém, hoje, predizer
qual será a luz que iluminará a cidade futura? Pôde, Watt, prever o
alcance da sua experiência de fisica recreativa? Chegariam a sus-
Peitar os irmãos Montgolfier cpie as suas frágeis almanjarras se con-
vertiriam nos colossais dirigiveis de hoje? Já não é de bom senso.
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considerar visível a questão da luz negra, pois, si não serve para fazer
invisíveis aos homens, há servido para que se tenha inventado a tele-
visão. Amanhã, será outra coisa: todos a verão... apalpando-a, se
lhes dér na gana...

A RADIOBALIZAGEM NOS ESTADOS UNIDOS

UMA OBRA PRIMA DE ORGANIZAÇÃO DAS LINHAS AÉREAS

De autoria do Sr. jean Marival, a revista "La Science et Ia Vie"
publica interessantíssima informação sobre a radiobalizagem nos Es-
tados Unidos.

Reproduzindo aqui essa informação acreditamos satisfazer a
justa curiosidade dos nossos leitores, principalmente dos aviadores.

Logo após a Grande Guerra que foi de considerável influencia
quanto ao desenvolvimento da aviação, os Estados Unidfcs preocupa-
ram-se de organizar serviços regulares de correios aéreos. As rir-
cumstancias, porém, particulares em que se encontraram, a saber as
grandes distancias a percorrer e a importância das permutas banca-
rias, logo revelaram a imperiosa necessidade de assegurar vôos re-
gulares tanto de dia como á noite.

Foi mister, no emtanto, esperar até 1926 afim de que o voto
do "Air Commerce Act" autorizasse o Departamento do Comercio
a guarnecer racionalmente as linhas aéreas- Devido a constantes es-
forços, a demora foi rapidamente preenchida. Hoje, cerca de 32.000
quilômetros de linhas (em 40-000 previstos) são munidos de sinais
luminosos, 1.290 faróis girantes e 362 faróis de eclipse. Os 685 aéro-
portos e terrenos de pouso acham-se munidos de equipamentos lumi-
nosos; além disso. 364 terrenos intermediários podem servir de
socorro.

Mais ainda, uma rede completa de radiobalizagem e de radiosina-
lização completa o balisamento das linhas. O numero de estações de
radiobalizagem, de 1928 á 1931, elevou-se de 2 a 50 e o de estações
de radiocomunicação, de 17 a 57.

Eis como, segundo o Air Commerce, viaja um piloto nas linhas
assim guarnecidas:

Desde a sua partida do aérodromo, o avião é assimilado por uma
mensagem telégrafica, que anuncia o inicio do vôo e o destino do
aparelho. A mensagem é automaticamente impressa nas diversas es-
tações que balisam a rota a seguir. Pode-se assim, seguir a marcha
do aparelho em qualquer instante.
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Em companhia do piloto, sigamos a linha. Eis, desde logo, uma
luz branca em eclipse, de um décimo de segundo; depois, no inte1"-
valo desses clarões, uma luz vermelha que afeta a forma do indica-
tivo (letra do alfabeto Morse) desse farol. O nosso piloto deduz que
esse farol compartecipa de uma serie de faróis semelhantes, escalados
todos os 15 quilômetros, tendo cada um, o seu indicativo particular.
Em tempo claro, vê-se dous ou três desses faróis simultaneamente.
Após ter passado dous faróis, a luz da linha, ao invás de ser ver-
melha. é verde. E'-se, assim, prevenido da presença de um terreno
de pouso intermediário- Ha, portanto, um em todos os 45 quilômetros.

Brusco nevoeiro eleva-se e encobre a nossa vista todas as luzes-
A radiobalizagem vae entrar em ação. Funciona, aliás, sem cessar e
o nosso piloto tem sempre o capacete nos ouvidos. Emquanto êle ouve
um sôm continuo nos seus escutadores, está seguro de se achar em
bom caminho. Desde que se afasta, o sôm continuo cede lugar á
escuta de uma letra recebida fortemente (a letra A, por exemplo - ¦—•)
e de uma outra mais fraca (a letra N— .). Logo conclue que des-
viou-se do lado onde a estação da radiobalizagem emite a letra A.
sendo-lhe fácil manobrar até que ouça, de novo, o sôm continuo re-
sultante do encruzamento das letras A e N.

A estação da radiobalizagem emite, com efeito (cada uma em
unia zona), em cadência tal que, a intersecção das duas zonas, os
Pontos e os traços se sucedem para dár um sôm continuo. Para esse
fim, as letras são emitidas da maneira seguinte: comecemos, por exem-
pio, pela letra N (— . ). Entre o traço e o ponto dessa letra situa-se
exatamente o ponto da letra A (. —). Depois, segue-se o ponto da
letra N e o traço de A que preenche exatamente o silencio entre duas
emissões consecutivas de N. Em seguida, começa o traço de N (entre
duas emissões sucessivas de A), etc. Assim, quando os sinais são
ouvidos com a mesma intensidade, o som parece continuo. Este prin-
cipio, não é novo; "La Science et Ia Vie" já o descreveu. Comtudo,
esses sinais radioelétricos são emitidos de modo continuo. Durante a
sua interrupção, o posto de radiosinalisação começa a funcionar e
anuncia, em linguagem clara, pela radiofonia, a principio sem indi-
cativo, depois, as nformações meteorológicas por êle recebidas. Fi-
nalmente, quando o avião paira sobre a estação, esta, envia (como
fizera o aerodromo de partida) uma mensagem telegrafica assina-
«todo o fato. Ao mesmo tempo o piloto recebe a indicação de sua
Posição.

Não obstante, não é tudo- Em cerca de cada 225 quilômetros,
USn radio, emitido por um poste especial, previne o piloto que êle vai
entrar em uma nova secção, tendo atingido o seu limite maximum,
eniitores da primeira secção. Esse radio lhe indica, ao mesmo tempo,
que deve regular os seus aparelhos com o novo feixe radioelétrico da
n°va secção em que vai penetrar.
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Assim, de proximidade em proximidade, e quaisquer que sejam
as condições meteorológicas, o piloto é seguido e guiado a cada ins-
tante.

Procurou-se, mesmo assim, aperfeiçoar o sistema de radiobali-
zagem evitando ao piloto a fadiga de uma escuta constante e prolon-
gada.

Em frente ao nosso piloto está, com efeito, uma caixa munida
de uma janela. Por detraz, estão montadas duas molduras metálicas
cujas extremidades superiores são brancas. Essas molduras consti-
tuem dous diapasões eléctricos que vibram sôb a ação de correntes
provenientes do receptor do avião e, por conseqüente, das emissões
das estações de radiobalizagem Aos seus olhos, as extremidades
brancas aparecem sôb a forma de um traço branco formado pelas suas
sucessivas posições. A longura desse traço é evidentemente, função
da intensidade das correntes que excitam esses diapasões. Cada mol-
dura sendo excitada pela corrente proveniente da emissão em uma
zona da estação de radiobalizagem, compreende-se que, quando os
dous traços brancos teem a mesma longura, isso indica que as inten-
sidades nas duas zonas são iguais e que o avião se acha no eixo de
radiobalizagem correspondente, no dispositivo acústico, na audição
do traço continuo- Ao invés, desde que, um dos traços se alonga, e
que o outro se encurta, é que o avião desviou-se para a zona corres-
pondente ao- traço mais longo.

O futuro nos reserva, nesse domínio, felizes suqiresas. Desde
já, a Companhia americana Sperry vai instalar em todos os aviões
da Eastcrn Air Transport giroscopios estabilizadores já experimen-
tados no avião "Curtiss-YVright Condor". Não é temeridade en-
carar que esse piloto automático possa ser dirigido pelas emissões
radioelétricas das numerosas estações de radiobalizagem. Seria, desde
então, o correio postal aéreo assegurado sem piloto.
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ESCAFANDRO PARA GRANDES PROFUNDIDADES

Um estabelecimento de Turim construiu um escafandro especial
Para mergulhadores, com o qual podem mergulhar a 200 metros de
profundidade.

O escafandro foi construido expressamente para a Marinha
italiana, fazendo-se-lhes algumas modificações, sugeridas pela Escola
de mergulhadores de Spezia.

O aparelho conta com dispositivos que permitem ao mergulhador
certa autonomia debaixo dágua: pode subir, descer e mover-se por
iniciativa própria e sem nenhum auxilio; pode soltar-se completa-
mente do cabo-guia em caso de acidente; controlar a profundidade,
a pressão exterion, a contra-pressão interna, e comunicar com a bar-
caça por meio de aparente instalação "osteofónica".

O aparelho, sem o capacete, pesa 350 quilogramos. Com êle
pode-se fazer trabalhos de observação a 180 metros de profundidade
c operações de engancho e amarração a 130 metros. Nas experi-
encias já efectuadas ficou-se certo de que o aparelho poderá alcançar
a profundidade de 200 metros, antes mencionada.

A HISTORIA NAVAL INGLESA

O Almirantado inglês resolveu dár grande importância ao es-
tudo da Historia Naval.

Nesse intuito ordenou recentemente aos chefes de esquadras e
comandantes de navios soltos que procurem intensificar entre os
jovens oficiais o estudo da Historia Naval pátria, excitando-os a
comparticipar no concurso anual que, se verificará, destinando pre-
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mios importantes e diplomas para recompensar os melhores tra-
balhos históricos que se apresentem.

ALGUNS DADOS DE NOVOS NAVIOS INGLESES

O cruzador Lcander, começado no estaleiro de Devenport vai
para um ano, achar-se-á pronto durante o próximo ano econômico;
é o navio tipo da classe a que dá o nome. Já são conhecidos alguns
detalhes deste navio.

O deslocamento é de 7.000 toneladas, e as suas dimensões são:
comprimento 159 metros; boca, 17, e calado, 4,88 metros. Com a
força de 72.000 H. P. dará á velocidade de 32,5 "knots". O seu
armamento consistirá em oito canhões de 152,4 milimetros, quatro,
de 101, 6 a. a. quatro de três libras.

)No que se refere ao cruzador "Orion", cuja cavilha foi batida
em Setembro ultimo, em Devenport, e que estará terminado no ano
econômico de 1933, os únicos detalhes que dá o orçamento concernem
á artilharia principal, a seu calibre, que será de 152, 4 milimetros.
As maquinas do Orion, assim como as do Leander, as construirá a
Casa Vicker-Armstrong.

As três canhoneiras, Falmoutb, Milford e Weston-Mare, que
se estão construindo também em Devenport, e ficarão prontas no ano
econômico de 1933, serão gêmeas do Poivey e do Bideford, já con-
cluidos. Deslocam 1.105 toneladas, com o comprimento de 80,80
metros, boca 10,60 e calado 3,33 metros. A potência de suas ma-
quinas é de 2.000 cavalos, a velocidade de 16,5 "knots", e o arma-
mento compõe-se de um canhão de 101,6 milimetros, outro, de igual
calibre, antiaéreo, e quatro de três libras. As maquinas do Fal-
mouth vão ser construídas nos estaleiros cie Devenport, na casa
Hawthon Leslie, e as do Milford e do Weston-super-Mare, na casa
Jarrow.

CURIOSIDADES CIENTIFICAS DAS REGIÕES
ANTÁRTICAS

Proveniente dos mares do Sul, passou por nosso porto, rumo á
Londres, o navio explorador inglês "William-Scoresby", de regresso
de importante e profícua missão cientifica.
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Repórter de um dos jornais desta Capital, foi a bordo onde se
comunicou com o Capitão T. A. Joliffe e com o naturalista Gunther,
encarregado, pelo Governo inglês de efetuar pesquizas nos mares do
Antártico.

Da 'interviesse" do referido repórter, tiramos o que se vai ler:
"O "William Scoresby", que possue maquinas fortis-

simas e um casco todo original, é dotado de aparelhos modernissimos
que podem caturrar nas suas redes, e nos seus tubos de sondagens
os especimens que vivem na região polar, onde esteve fundeado du-
rante mezes o navio que tinha a seu bordo a missão cientifica do Mu-
seu de Londres.

Sobre o que viu e observou durante a longa inspecção, disse-
nos o naturalista Gunther o seguinte:

Durante a permanência do "William Scoresby" nos mares
do Polo Sul, realizei varias sondagens e pesquei uma infinidade de
peixes completamente desconhecidos das colecções do Museu de
Londres, onde sou um dos seus naturalistas. A copiosa variedade
de aves aquáticas que vivem naquellas regiões, umas puras outras
cruzadas, offerecem ao estudioso ou mais raros e belos exemplares.

Os moluscos multicores, os pequenos seres yivos que estão mer-
gulhados a grandes profundidades, são tantas outras curiosidades que
até hoje não chegaram aos museus da velha Europa.

Qual o principal fim da sua viagem ao Polo Sul e ás ilhas
Falklands ?

Como chegou a Londres a noticia da existência de alguns
vulcões submarinos e da actuação constante das águas daquele qua-
drante, ficou resolvida a realisação de uma grande sondagem capaz
de informar com detalhes o que diziam os comandantes dos navios
Pescadores de baleia, que nos seus relatórios citavam a estranha
curiosidade.

Felizmente pude constatar a veracidade das informações e re-
colher a lxírclo do nosso navio, amostras de especimens raros, quelrão attgmentar as nossas colecções.

Por que escalou no Rio?
Escalamos no Rio de Janeiro, para tomar óleo e água. Par-

tiremos do Rio directamente para Pernambuco, ilha da Macieira e
Londres.
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Logo que lá chegar, apresentaremos o nosso relatório que é
muito minucioso e que só poderá ser publicado depois de julgado
pela congregação cientifica do Museu de Londres.

SUBMARINO ARGENTINO

Caiu ao mara dos estaleiros "Cantieri Navali Tosi" o subma-
rino "Santiago dei Estero", o terceiro dos encomendados para a
Marinha Argentina.

Navio gêmeo do "Santa Fé e do "Salto", é destinado a grandes
cruzeiros, tipo "Settembrino", da Marinha Italiana. Desloca na su-
perficie 930 toneladas; em imersão 1150 toneladas, possuindo uma
autonomia de mais de 20.000 milhas.

A sociedade "Ansaldo", de que é presidente o Conde Ugo
Cavallero, instituiu no Brasil, com sede nesta cidade, uma sucursal
com um capital de dous milhões de liras.

A "Filotecnica", de Milão; contruiu um instrumento derivado
do Téodolito que permite estudar as correntes atmosféricas e de fa-
zer sondagens aérologicas, quer em terra, que a bordo; o que não
era possível com os instrumentos ora empregados.

O aparelho italiano de telefone submarino, recentemente experi-
mentado em Spezia, permitiu uma conversa muito clara entre o navio
da experiência "Tirano" e um submarino situado a trinta metros
de profundidade.

Em Mila, Itália, nos subterrâneos do "Castello Sforgesco", foi
colocado com- muita ordem, o material que existia no Museu Naval
dos Jardins. A nova exposição marítima foi consideravelmente
acrescida: representa hoje coleções do gênero do que mais impor-
tante hoje existe.

Por toda parte são creados e reorganizados os museus navais:
o nosso, creado e aumentado unicamente pela iniciativa dos oficiais,
desapareceu de um momento para outro...
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iUm circulo náutico italiano, sôb a denominação de "Venezzia",
foi organizado no Cairo, aos auspícios da "Lega Navale Italiana".
Propõe-se a desenvolver, entre os jovens dá colônia italiana os des-
portos do mar vela, motonautica, natação e remo.

Celebrou-se em Gênova os funerais do Capitão De Albertsi,
velho e glorioso explorador marítimo que, a bordo de um pequeno
veleiro, o "Corsaro", 

percorrera, em 1892, a rota atlântica seguida
por Cristóvão Colombo ria sua viagem de descoberta da America.

O ímplacable, navio francês da batalha de Trafalgan, corre
parelhas com a "Victory", navio insignia da frota inglesa na mesma
pugna, quanto á idade.

A "Victory" a bordo da qual morreu o grande Nelson quando
a maruja já dava hurrahs pelo sucesso da batalha, é ainda tratada
com carinho o respeito por todo súbito britânico, mas, há muito que
jaz, á quatro ferros, no porto de Portsmouth, servindo de quartel a
grumetes.

O "ímplacable", esse, não creou caraças pela imobilidade; loco
moveu-se sempre apezar de sua vetustêz. Não há muito fez a sua
entrada em Portsmouth, tendo a bordo 200 alunos, indo amarrar-se
ao costado da sua rival, a "Victory".

O "ímplacable", cujo primeiro nome foi "Dunguay Trouin",
conseguiu escapar, no celebre dia 5 de Outubro de 1805, a perseguição
da frota inglesa. Dias depois porém foi apresado pelo Almirante
Charles Strachan perdendo a vida, no encontro, o seu valente co-
nilandante e grande parte da guarnição.

Depois da sua ultima viagem á Portsmouth, onde foi como que a
despedir-se da sua gloriosa rival os maiorais da Marinha francesa
acharam que já tinha, de sobra, cumprido o seu dever e deram-lhe
a já mais que justificada e merecida baixa, desarmando-o.

O CAPITÃO MERCANTE

O Capitão de longo curso, peruano, Bernardo Heredia fundador
e proprietário de importantes revistas maritimas, tais como a "Guia
da Marmita Mercante", "Gazeta de Capitanias", "Mar e Terra", de
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Callao. Por motivos políticos, Bernardo Heredia, foi forçado a
exilar-se; ora reside em Guayaquil, onde fundou " Dia Marítimo".

O artigo que se vai lêr foi publicado no "Nautilus", de Vai-
paraíso."Ao Capitão mercante corresponde na historia marítima uni-
versai brilhante actuação, uma págiria escrita, não com caracteres de
ouro, como sóe dizer-se, senão com perfis em que a heroicidade e a
nobresa, simbolisam a sua superior personalidade.

Poucos são, sem aníbargo, os que conhecem a psicologia desse
cavalheiro amante dos mares, desse peregrino impenitente, de cuja
vida e actividades se poderia escrever capítulos sensacionais e muitas
novelas de heróicas aventuras.

Ignoram que o Capitão mercante, o genuíno Capitão mercante, é
um daqueles extraordinários personagens arrancados de algum raio
a quem se deve render preito e especial consideração, pela firme
resolução de seus atos, pela sua vontade inquebrantavel, forjada nas
fraguas do verdadeiro caráter, pela austera disciplina de seus nervos
e pela singular inteireza de seu coração, que oferece sempre em ho-
locausto ao bem, evocando o indicio impecável do homem, que vai além
das fronteiras que a vulgaridade presume para si só dentro da civili-
zação contemporânea.

Para julgar o Capitão mercante sem temor de errar, torna-se

preois.o conhecer intimamente a sua rara psocologia. De outra
forma, dificil será fazer um esboço das sinderesis da sua agitada e
azarosa vida marítima, sobretudo os que vivem longe do Oceano,
sentindo unicamente a doce e armoniosa orquestra que alegra e atrae
em terra e que os problemas, os complexos problemas da ciência nau-
tica, somente chegam aos que, com pasmoso vaguear, em parte se
assemelham ao pálido asiático adormecido pelos efluvios do ópio.

Não se dá o mesmo, porém, com quem reptando a morte a duelo,
desafiando com serenidade altaneira os elementos que, em rude tor-
menta, ameaça a estabilidade de seu barco, desse frágil barco que,
em vaivém desatinado e crepitante, avança... avança... e avança
sempre de encontro ao níar revolto, fendendo-o com a acirada proa,
abrindo a rota que conduz a um mundo quiçá desconhecido, em que
cantam, dançam e choram vagas quimeras...

Claro está que, para dár exacto reflexo do Capitão mercante tem

que se estabelecer uma diferença entre o Capitão de escola e o que,
á força de zigzaguear no torvelinho dos mares consegue igual deno-
mutação.
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Para o primeiro, 'a sua profissão é um Evangelio e a sua reli-
gião é a tradição do mar. Para o segundo, a carreira náutica é um
galimatias que facilita o dinamismo marítimo, mediante o qual con-
quista o sustento e lhe dá colorido á vida, sem que por isso, possa
passar revista na hierarquia profissional.

Para o marinheiro mercante profissional a dita é muito grande;
não cabe no proceloso pelago, não cabe na redondez da terra, e o seu
espirito batalhador expande-se ao infinito, no espaço azul e miste-
rioso, nas eterais regiões onde jamais se mancham a sua generosidade
e altivez.

Dai, pois, que para fazer a historia do Capitão mercante, a quem
se conhece, geralmente, com o mote de "lobo do mar", como si se
quizesse aplicar o cadente ferro que estigmatizava aos piratas nor-
mandos, ter-se-ia que gastar muita tinta, tanta tinta como água ha
nos mares por êle percorridos.

Por isso é que traço esta brevíssima crônica sobre a sua psico-
logia, sobre a psicologia de sua erecta contextura, que o publico ignora
ou olvida. — E por isso, me conformo com o dizer de Unamuno:

"O mar nos enche o peito, nele dorme Deus como se fora um
leito". t

ASCENSOR PARA BARCOS DE 1.000 TONELADAS

Nas cercanias de Berlin está prestes a ser terminada interessan-
tissima obra de Engenharia.

Em Niederfinow, o canal Hohenzollern une-se ao rio Oder, for-
mando um dos mais importantes sistemas de navegação fluvial da
Alemanha, onde esse trafego eleva-se acerca de três milhões de to-
neladas. O canal corre uns 33 metros mais alto do que o nivel do
no e, até ha poucq, a passagem dos barcos de baixo ao alto fazia-se
l'or meio de quatro eclusas, durando a operação duas horas mais ou
menos.

Devido a isso, os barcos, ás vezes, tinham que esperar mais de
um dia e caso alguma das eclusas necessitasse de qualquer concerto, o
transito ficava por completo interrompido.

O ascensor levantará e baixará barcos até 1.000 toneladas, de
um a outro nivel, em vinte minutos.

A estructura compõe-se de trê partes: um grande armazém de
"letal em que se acha instalado o ascensor; este, propriamente dito,
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formado por grande bateria de 91,4 metros de comprido e 13,7 de
boca, suspensa por 256 cabos de aço e 192 contrapesos de 22 tone-
ladas, capazes de alçar mais de 4.000 toneladas, e uma ponte cone-
ctando essa estructura com o mais alto nivel do canal.

Cheia de água a bateria, o barco nela penetra, sendo, então, o
conjuncto elevado ou descido com a velocidade de 127 milímetros
por segundo, graças aos quatro motores de 75 H. P.. Seis anos
foram dispendido para construir esse aparelho, calculando-se o seu
custo em 24 milhões de marcos.

CQNSTRJUÇÕES NAVAIS NA GRA-BRETANHA

Está oficialmente anunciado que o Almirantado resolveu confiar
aos três maiores esfaleiros navais particulares do pais a execução
dos contratos de fabricação das maquinas necessárias ao equipamento
dos cruzadores circunstantes do programa de 1931 o qual compre-
ende o lançamento dos 3 cruzadores "Ajax", "Amphion" e "Are-

fhusa". A constmção das duas tdtimas unidades será entregue aos
estaleiros do Estado.

E' de notar, a este propósito, que a construção dos referidos
cruzadores autorizada para o exercício de 1931, fora adiada por mo-
tivos de economia.

O Almirantado não resolveu ainda a respeito dos contratos re-
ferentes á construção de oito contra-torpedeiros dois sub-arinos e
dois caça-minas que figuram na parte não executada do programa
naval de 1931.

MODERNKSAÇAO DE CONTRA-TORPEDEIROS

Na Argentina, dentro em pouco, reentrarão em serviço os con-
tra-torpedeiros "La Plata" e "Jujuy", 

que sofreram diversas mo-
dificações e reparações nos estaleiros que a Marinha de Guerra possue
no rio Santiago.

Eeses navios são iguais ao "Catamarca" e "Cordoba" 
que, tam-

bem, não há muito, passaram por idênticos reparos.
O "Jujuy" e "La Plata" foram construídos na Alemanha, em

1911; deslocam 950 toneladas com armamento de três canhões de
101,6 milímetros, um de 76,2 e quatro tubos lança torpedos de 5,33
milímetros.
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A "Marine Review" faz ligeira descrição do novo sextante
Macneil, destinado a observar tanto em tempo claro como com céu
e horizonte emcobertos.

Consta o instrumento de duas partes, uma, portátil, o sextante
propriamente dito, e a outra, fixa, instalada na casinha do timoneiro
(uma caixa de uns 30 X 23 X 50 centímetros), integrada pelo am-
plificador e as suas baterias; dela partem conductores rígidos de
ambos os lados do poente, donde se conectam no momento de observar
por meio de curtos circuitos flexíveis ao sextante.

Este, acha-se dotado de um detector de certos raios infra-
vermelhos, invisíveis, produto da luz solar depois de ter atravessado
as nuvens, e de um horizonte artificial mui diferente dos usados
até agora, fácil de manejar e preciso.

O operador, depois de regular o ampli ficador convenientemente,
o que se consegue em dous minutos, pode fazer as observações com
a freqüência que lhe apeteça.

As alturas assim obtidas estam sujeitas ás mesmas correções do
que em um sextante ótico, exceptuando a de depressão por altura do
observador, que se substtiue por outra especial de temperatura, e a
de semidiametro, que fica, por completo suprimida.

PROVAS DO CONTRA-TORPEDEIRO "MILAN"

Aguarda-se com grande empenho as experiências de velocidade
deste super-contra-torpedeiro dotado de turbinas Parson, último mo-
delo, construídas pelos estaleiros St. Nazaire. Conta-se que irá
além da cifra alcançada pelo 

"Gerfant" 
por ser maior a pressão das

suas caldeiras e ter-se obtido notável rebaixamento no peso do casco
mediante o emprego de metais leves e de todos os processos mais
modernos, o que também deve proporcionar-lhe maior autonomia.
O "Gerfant" fêz 40,1 "knots" durante oito horas, e, depois, durante
hora e meia 42,7 "knots", chegando, durante uma volta de 43,2"knots", com 93.000 H. P., envez dos 75.000 H. P. exigidos.

Os engenheiros constructores opinavam que se teria logrado
maior velocidade se não houvessem, ordens terminantes, limitando o
consumo.
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AS GRANDES VELOCIDADES

A cinta azul — "the blue ribbon" — que simboliza o "record"
de velocidade da travessia entre os Estados Unidos e a Furopa,
pertence, de algum tempo a esta parte, aos transatlânticos
alemães "Europa" e "Bremen", ambos de 49.000 toneladas, quea fizeram com velocidade media de 27,99 "knots".

Ficou, assim, interrompida a tácita trégua que se produziudurante os anos imediatamente anteriores á guerra entre as com-
panhias de navegação mais importantes, que compreenderam de
sobra que a luta de velocidade, empreendida durante os primeirosanos do século em curso, ameaçava tornar-se ruinosa. A velo-
cidade é, não há duvida, a mais custosa das características de um
navio, tanto militar como mercante, como se torna fácil demonstrar

O "Mauretania", 
que muitos anos antes que o "Europa" e

que o "Bremen", e precisamente em setembro de 1910, estabe-
lecêra o "record" de velocidade, atravessando o Atlântico norte
ao andar de 26,85 "knots", como término médio, não obstante o
o deslocamento de 43.000 toneladas e o expoente de carga de
22.000 toneladas, tinham sido aplicadas ás máquinas motrizes.
Podia, portanto, transportar insignificante carga e 2.500 passa-
geiros como máximo, de modo que a sua eficiência teria sido pas-
siva se não fora a importante subvenção consignada pelo Estado
á sociedade armadôra e justificada pelo fato de que o "Maure-
tania" era um cruzador auxiliar. Pois bem; si a velocidade
máxima fosse de 22 "knots", se tornaria capaz de transportar
13.000 toneladas de carga útil porque o peso do aparelho motor,
nesse caso, teria sido de 9.000 toneladas, e de apenas 5.000 si a
velocidade fora limitada a 18 "knots", em cuja hipotesis teriam
ficado disponiveis, para carga e passageiros, 17.000 toneladas,
talvez mais, pois se teria conseguido, conjuntamente com a ve-
locidade, diminur o peso do casco.

Os progressos efetuados durante os últimos vinte anos no
referente ao peso das máquinas e do combustível, modificou um
tanto esses dados, de maneira que o "Bremen" e o "Europa",
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ambos de 49.000 toneladas, obtêem velocidade de quasi 28 "knots"
com 85.000 cavalos de força, comparativamente ás 70.000 do"Mauretania", ainda ficando 7.000 toneladas dispuniveis para
carga e passageiros. Neste caso, também, o tremendo custo da
velocidade fica demonstrado pelo fato de que, para transportar
a mesma carga de 7.000 toneladas a 25 "knots" bastaria um
navio de 25.000 toneladas, deslocamento igual a quasi metade do
referidos transatlânticos alemães. Esse transatlântico de 25.000
toneladas empregaria cinco dias e quatro horas para percorrer
as 3.200 milhas náuticas que separam a Europa da America do
Norte, ao passo que o "Europa" e o "Bremen" as percorrem em
quatro dias e dizesefe horas; as onze horas assim ganhas, porem,
custam enormemente caras, sendo impossível que o aumento dos
preços das passagens conpensem a diferença dos gastos de com-
butivel, manutenção e amortização de ambos os navios. Não
se entra em linha de conta com o fato de, algumas vezes, o mau
tempo peculiar ao Atlântico Norte forçam aos mesmos transa-
tlanticos gigantes a diminuir a velocidade, causando as trepida-
ções impressas ao casco do "Europa" e do "Bremen", enjôo e
outros incômodos aos passageiros.

WÊ^ÊÊÊtW^ftÊÊÊÊ^Bk^Ê^áÊkWÊÊkWtiâ^Ê^a^mmm ÍÍ!_

!¦¦«¦ iii li -*"—~

O "Bremen'

A White Star começou a construir o "Oceania", de 60.000
toneladas, com 300 metros ele comprido, turbinas de 100.000 ca-
valos e motrizes eléctricas. Deverá alcançar velocidade de 28
"knots", sendo, portanto, a nave de maior vulto do mundo isso,
por pouco tempo, pois a Cunard já determinou a construção de
um supcTtransatlantico de 70.000 toneladas capaz de transportar
5.000 passageiros. Ha quem afirme que, na Alemanha, já se
acham prontos os planos de um super "Bremen", com 330 metros
de comprido, 150.000 cavalos de força e 32 "knots" de velocidade.

Existem limites para o aumento das dimensões e a potência
motriz de um navio? Indubitavelmente; e em 1912, o eminente
engenheiro naval Bertin calculou que adoptando como limite ho-



MARINHA MERCANTE 315

rario de velocidade o de 22 "knots", o deslocamento máximo com-
pativel com o conveniente transporte de adequado numero de
passageiros, era de 75.000 toneladas. Um navio de 90.000 teria
podido suportar apenas o peso do aparelho motor capaz de lhe
imprimir tal velocidade. Bertin demonstrou que um navio de
mais de 90.000 toneladas e 22 "knots" não era realisavel "nem
siquer para navegar vazio". Compreende-se que esses limites
seriam maiores para velocidades inferiores a 22 "knots" e menores
para as velocidades maiores.

Os aços especiais mercê aos quais se obtém cascos igual-
mente robustos porem mais leves; a soldagem autógena das cha-
pas adoptada pelos alemães substituindo os rebites, com grande
economia de peso; o emprego em vasta escala das ligas com base
de alumínio, aumentaram o limite do deslocamento; no caso porem
das grandes naves actuaes, o melhor que se pode esperar é que
o casto robusto de que se ha mister não exceda a metade do des-
locamento e que a outra metade represente o expoente de carga
disponível para o aparelho motor, o combustível, a água de ali-
mentação das caldeiras, os lubrificantes, as instalações, a tripu-
lação, os passageiros, os viveres e a carga. Como é sabido, com
a velocidade aumentam os pesos de todas as partes e matérias
necessários para obte-la, diminuindo rapidamente o peso útil,
que paga, o que representa a renda do navio.

E' claro que, para obter ulteriores progressos de todos os
pontos de vista era mister afrontar e resolver o problema das
velocidades com as grandes naves, segundo conceito diversos dos
que, até hoje, prevaleciam. Isso, foi o que se propoz realizar
o engenheiro italiano Manfredo Paluembo Vargas, estudioso, tão
douto quão modesto, afastando-se um tanto da teoria e do uso
comum de fazer trabalhar os propulsores exclusivamente dentro
da esteira da carena e excogitando o melhor modo de fazer fun-
cionar uma parte fora da esteira, seja aos seus lados, isto é fora
do contorno máximo da secção mestra da carena, agregando-lhe
hélices que, colocadas á popa mais para avante, utilizarão os
efeitos da corrente da esteira.

O navio tipo de Palumbo Vargas possue dous propulsores
á ré e os demais dispostos metade á direita e a outra a esquerda
do casco; mediante golas que os conteem nos respectivos eixos.
Conforme sistema apto á transmissão do movimento, constituído
por conjunto de três bielas unidas entre si a 120° que funciona
em "massas rodantes", dito troço do eixo porta-helice, recebe
o movimento de rotação do eixo motor interno. Em cada gola
está sistematizado o troço de eixo aparagolpe e o prensa estopa
da arvore porta-helice.

O sistema "de 
propulsão Palumbo Vargas abre novo porvir

aos navios de grande deslocamento, com velocidade superiores
as alcançadas até agora, visto consentir o emprego, alem das
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helices principais, tantas outras quantas sejam precisas, distri-
buidas simetricamente aos lados ela carena, ou sôb a mesma, em
relação aos maiores deslocamentos e as conseqüentes maiores lar-
guras dos navios. Actualmente, com o acumulo das helices,
obtem-se altas velocidades até 40 milhas por hora, isso, só em
navio de guerra pequenos. No caso, porem, de deslocamentos
como os atualmente admitidos para navios mercantes, não se
pode aplicar sobre os eixos potências tão elevadas sem expor a
riscos o exercício regular e continuado da navegação, porque a
resistência dos materiais especiais empregados em tais eixos seria
deminuida na base das alterações produzida na estrucutra interna
dos mesmos materiais pelo excessivo trabalho e forte desgasto.

Mediante o sistema Palumbo Vargas, os eixos motores e as
respectivas helices^ pelo menos seis, trabalharão evidentemente
nas altas velocidades suportando na pratica esforços pelo menos
de metade dos que se verificam no caso dos referidos navios de
guerra.

As largas e severas experiências efetuadas pela "Schiffban-
technischen Versuschanstalt" de Viena — a grande fonte Froude
de Roma ainda estava em construção — com dous modelos, um
dos quais foi quasi logo posto de lado, e em paragão ao defini-
tivo do "Bremen", confirmaram as previsões do engenheiro Po-
lumbro Vargas.

Os resultados dessas experiências foram minuciosamente exa-
minados e discutidos pelo douto engenheiro Frits Horn,professor
titular do Politéctnico de Berlim, que dirigiu a construção do
chafariz Froude e foi nomeado, feia repartição de patentes da
Alemanha, perito para examinar a eficácia da patente solicitada
pelo engenheiro Palumbo Vargas. Sabida é que as patentes
alemães teem valor especial, pois o "Patentant" não defere senão
depois de cuidadosas instrucções quanto ao valor das invenções
e de seus precedentes.

A douta informação do professor Horn é conscienciosa baseada
em rasões técnicas e cheia de fórmulas matemáticas. O pro-
fessor Horn uma véz descripta a invenção e posto, antes de tudo,
em evidencia que ela utiliza a corrente ela esteira e a estreira con-
comitante de fricção, evidencia que as helices laterais trabalham
na corrente potencial, chamada também de deslocamento porque
as diferenças de suas velocidades quanto á de progressão do
navio são o efeito da traslação até avante do deslocamento do
próprio navio; afirma, mais, que a aplicação das helices de acordo
com a invenção de Vargas é mui vantajosa e fundamentalmente
superior ás sistematizações usadas até agora.

A superioridade do "navio rápido Palumbo Vargas" de qua-
tro helices sobre o mais veloz em serviço actualmente — "Bre-

men" — é computada pelo professor Horn na média de !6 por
cento. Este resultado não é defénitivo em absoluto, por diversas
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rasões. Basta dizer que o sistema de propttlsão Palumbo Var-
gas foi experimentado com um só modelo de carena, ao passo que
para o "Bremen" foram experimentados vinte e dous modelos,
pois as helices usadas não tinham sido expressamente estudadas
para a forma de carena do modelo foram experimentadas com
um único regime de voltas, sempre igual para todas na mesma
velocidade de provas e variando uniformemente para uma velo-
cidade dada, todas iguais entre si, porque ainda falta estabalecer
a posição mais adaptada das golas na superfície da carena.

Sucessivamente a perícia do professor Horn foram efetuadas
ulteriores experiências com o modelo Palumbo Vargas dotado de
seis helices: duas ao lado imediato do cadastre e quatro mais
avante. Os resultados finais dessas experiências, referiveis a
um navio de 31.330 toneladas com seis helices, foram sobremodo
importantes e interessantes.

No seu consciencioso exame, o professor Horn evidencia, de
acordo com as experiências efetuadas em em Viena, que o emprego
do novo sistema de propulsão não se acha vinculado a qualquer
navio ora em serviço; e que as helices impulsôras, ou sejam as
colocadas mais a ré, teem sobre as girantes davante, a superio-
ridade verdadeiramente extraordinária de 25 por cento.

As vantagens de manobra, demasiado evidentes, que se deri-
vam das helices laterais, resultam mais que suficientes para de-
nionstrar a real importância do sistema de propulsão do enge-
nheiro Palmubo Vargas.
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Heorg von Hase: "Dous recontros entre primos" ("Due in-
contri fracugini"). Edição da Academia R. Naval Italiana
(Livorne) — Um volume, in 8.° grande formato, de 170 paginas,
com 23 ilustrações e 2 debuxos.

O autor foi diretor de tiro do "Derfflinger", um dos cruza-
dores de batalha alemães que participaram da batalha da Jutlandia,
ou do Skagerrark, como os alemães a denominam. Descreve nesse
livro de recordações, já em segunda edição na Itália, os dous
recontros "entre 

primos", alemães e inglezes, durante a "semana
de Kiel" em 1914, e durante a grande batalha, em 31 de maio
de 1916, em que as duas frotas adversárias se entrechocaram.

A primeira parte é interessante devido ao seu grande valor
militar. O "Derfflinger". foi um dos navios que desempenha-
ram papel importante; pertencia a esquadra dos cruzadores de
batalha, comandada pelo Almirante Von Hipper, que, primeiro,
se chocou com as forças de exploração inglesas, comandadas pelo
almirante Sir David Beatty, permitindo ao seu Chefe, Almirante
Von Scheer, romper, por impetuoso ataque contra a linha adver-
saria, o contacto quando a situação lhe pareceu de natureza a
aconselha-la.

Entre as descripções da grande batalha, que solevaram tan-
tas discussões nos meios navais, particularmente nos britânicos,
a de Heorg von Hase, testemunha ocular, é, sem duvida, uma
das mais instrutivas e interessantes.

Almirante Bauer: "O submarino".

O volume ocupa-se do submarino quanto á sua importância
como elemento constitutivo de uma frota; de sua posição no di-
reito internacional; do seu emprego na guerra, e do seu futuro.

Estudo interessante e completo que merece ser lido atenti-
vãmente por todos, no momento em que a arma submarina tem
as honras da discussão na Conferência de Genebra.
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O Autor sustenta o emprego legitimo dos submarinos da
parte da Alemanha durante a Grande Guerra, afirmado que foi
tão somente, devido ás "limitações" impostas pelos que dirigiam
a política alemã naquele tempo, que se deve não ter a guerra
submarina dado o resultado que da mesma se esperava. Falando
do submarino na guerra do futuro, o Autor sustenta a grande im-
portancia, particularmente guanto á guerra a Marinha mercante,
isso devido á considerável importância de que dispõem os cruza-
dores submarinos modernos. Em compensação não acredita na
eficácia do navio de batalha submarino, principalmente por caren-
cia de elementos concretos de julgamento.

UM CRUZADOR NA REVOLUÇÃO

E' um livro de memórias de um oficial da Marinha alemã,
Peter Cornelissen. O Capitão de Corveta francês René Jouan,
autor de varias obras sobre a guerra marítima, diz o seguinte em
referencia ás memórias, de Cornelissen:

"A segunda frota do mundo, a que na Jutlandia contrabalan-
çou a terrível potência da grande frota britânica, afundou-se bru-
talmente em poucos dias "vermelhos": esse afundamento preci-
pitou o curso, já fatal, dos acontecimentos, deixando a Alemanha
de joelhos. Quais serião os sentimentos, as idéas dos oficiais
dessa frota, que viviam absortos pelo exclusivo amor de seus
navios e de suas carreiras, ignorando as forças ocultas, cuja re-
pentina explosão destruía anos de pacientes esforços, bem como
um mundo de esperanças?

"Esse livro que não possa de um diário escrito dia a dia
por um desses oficiais, nos dá alguma luz quanto a tão impol-
gante e apaixonada questão. Mais do que as partes oficiais,
esse livro nos fornece um documento humano, de que, em con-
junto, brotam explicações convincentes e profundos temas de
meditação. Sugestivo com um romance, tem o acre sabor da
paixão, da febre atormentadôra dos dias em que foi escrito.

"O autor, devido á razões pessoais, absteve-se de citar o
nome do seu navio e de alguns outros. De tal proceder a miude
resultam certas perifrasis no intuito de evitar denominações.
Não nos cabe nenhuma razão para publicar aqui os nomes que
brotam logo em seguida ao espirito de qualquer que conheça os
acontecimentos marítimos da ultima guerra. Trata-se do cru-
zadof minador "Bremse", e o navio similar é o "Brummer", bem
como o cruzador insígnia "Regensburg".

"Quaisquer 
que sejam as opiniões, ninguém se pode furtar

á emoção ante as angustias que acabrunharain a alma desses ofi-
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ciais, orgulhosos de seus navios, soberbos do pavilhão ao qualtinham dedicado a vida. Imersos na "maré vermelha", que os
submergiu, guardaram", intacta a honra de valentes oficiais".

ASSUNTOS TÁTICOS

O Coronel Álvaro de Alencastro que já publicado vários
trabalhos, como "Assuntos Militares", "A Revolução" e "A fu-
tura lei das promoções", aumentou ainda mais o seu cabedal
litro-técnico os "Assuntos táticos", livro útil e que ora vê a luz.

O coronel Álvaro de Alencastro é uma afirmação valiosa de
capacidade no seio de sua classe. Sendo um militar que conhece
a fundo e que sabe honrar a sua profissão, é, ainda, um homem
que tem o gosto das letras e sente prazer de cultiva-las.
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M.me HÉRIOT

O telégrafo, como a miúdo sóe acontecer, dá-nos, agora, ex-
abrupto, tristíssima nova — o falecimento de Mme. Hériot.

Os nossos leitores estão familiarizados com o nome dessa mulher
de éscol, que se impôz ao respeito e admiração dos homens, não pelos
extremos do feminismo, mas pela consagração do seu ideal favorito —
o percurso no mar, quasi sem fito, de abordar plagas mediterrâneas,
indicadas pelo seu sonho de poetisa emérita, descuidosa de popttla-
ridade, pois dos homens e da sociedade procurou sempre viver arredia.

Mme. Hériot veio ao mar afim de cruza-lo em barco de prazer,
como muitos outros, como distração, estádio de repôso da vida efer-
vescente do mundo dos negócios, da política e das aspirações ultra.
Esse fito unicamente de distração não durou muito. O mar empol-
gott-a, a dominou de tal modo que, de então em diante, só dele se afãs-
tava por breve tempo, mas no seu lar, mesmo assim, vivia rodeada de
tudo que, de perto, lhe dizia respeito: quadros, modelos de navios,
antigos e modernos, algas desecadas, conchas, aquários...

Compreendeu logo que há só uma maneira de viver no mar "ser-
vi-lo!" Marinha de guerra, mercante e de prazer, consubstanciam-se
em uma só! onde todos são irmãos e labtttam em conjunto e de longe
se reconhecem. Eis como essa extraordinária mulher se tornou um
verdadeiro marinheiro adquirindo o direito de dizer aos outros: "vinde
ao mar, esse desinteressado consolador de magoas; perlustrandb-o
aprende-se a olhar com sobranceria as fraquezas humanas, fazendo-as,
muitas vezes, esquecel-as no seu embalar carinhoso.

Marinheiro! Mme. Hériot conquistou esse titulo, o mais belo que
seja, da única maneira que se o pôde conquistar : no mar ! dominando-o,
mas do único meio que se possa faze-lo: amando-o!...

Ailée, era o seu pseudônimo de poetisa, considerava-se sempre no
seu querido elemento, por todos os tempos, por todos os triunfos, bem
como, por todos os perigos. Na superfície, ao troar do trovão, ao cia-
rão dos relâmpagos, ao sibilar do vento em tormenta, firme, desas-
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sombrada, cabelos soltos fustigando-lhe o rosto belo, Ailêe, ao leme,
fitando o curto horizonte pela neblina e o cariz da atmosfera, julga-
va-se a mais feliz das mulheres e apiedava-se das que, batendo-se j>elo
feminismo, não dispensavam o aconchego dos regalos nas noites frias
e o suave contacto de sedas de seus vestidos de baile...

WBEÈ '¦¦¦ xSaplB^alH
/¦ í
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Virgínia Heriot, prestigiosa "yathtwoman" francesa, falecida recentemente
Planchón, distantes 50 quilômetros (debuxo de F. Kühn)

Dá-nos gana de para aqui transjKir, no próprio idioma para lhe
não tirar o sabor, um trecho de conhecido escritor, referindo-se a
Mme. Hériot embora no pseudônimo por ela adoptado: "Oui! Ailêe
a bien servi, et c'est justice qu'après avoir ainsi lutté et vaincu, elle ait
en 1'honneur de devenir à sori tour d'exemple et de precepte, que
Mme. Hériot l'ait cmmenée sur toutes nos cotes pour dire avec elle aux
jeunes Erançais les paroles qu'il fallait: quelle propagande eút pu
valoir celle de ce bateau, et c.elle de 1'âme qui le mène ? Nous en avons
déjà vtt les effeits ; imus ks verrons encore!"

Infelizmente a esperança do autor francês não se realizou no
todo: a mulher excepcional ora se finou na flor da idade, quando, nas
suas continuas excursões pi ir mares e oceanos, lhes cantava as belezas
e deles recebia, cada vez com maior entusiasmo, as inspirações vindas
nas frescas e puras brisas do largo.
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Falamos acima — "na flor da idade" —¦ foi nessa fase encan-
tadôra da vida caie Ailée se foi em viagem da qual jamais se volta!...
Bem razão tinham os helenos, esses poetas da antigüidade, quando
afirmavam serem queridos dos deuses os que se finavam cedo...

Há dias, folheando uma revista alemã, deparamos com certas re-
ferencias á gramtica japonesa de A. Seydel que se reporta a uma
quadra celebre de 47 silabas ao todo, organizada por um bonzo, no
oitavo século da nossa éra, e que reza assim: segue-se a quadra em
japonês que o leitor nem nós compreendemos. Seydel, porém, fez a
tradução e nós, por nossa vez, vamos tentar de faze-la do alemão:'Oh! como se dissipam breves o esplendor e o aroma das flores!

"Que há pois no mundo que tenha duração? Foje rapidamente
o^ dia desde o alvorecer até o pôr-do-sol e o que dele fica é apenas
sonho vão, nem sequer a memória de uma alegria".

O leitor convirá conosco que a maviosa poesia niponica se pa-rece com a celebrada quadra de Malerbe:

"Elle était de ce monde, ou les plus belles choses
Ont le pire destin;

Et rose elle a vécu ce que vivent les roses,
L'espace d'un matin!"

Damo-nos por felizes por nos ter o gramático teuto Lydel nos
proporcionado o mot de Ia fin tão a propósito quando, penalisados,nos referíamos ao prematuro trespasse de Mme. Hériot, a heróica e
Poética Ailée.

ALMIRANTE VON HIPPER

Em Maio ultimo faleceu esta grande figura da antiga Marinha
imperial alemã, cujo nome, unido ao de Von Scheer, evocará sempre
uos seus compatriotas a lembrança do que eles chamam a "vitoria
tfe Skaggerak".

O The Times, o mais importante jornal inglês, reportando-se á
niorte de Von Hipper, tece-lhe os maiores encomios que, partidos de
u'n periódico da nação que foi, na Cirande Guerra, inimiga da Ale-
n'anha, teem. todos os característicos de imparcialidade. Merecem,
Portanto, ser aqui consignados.

"O almirante Franz von Hipper nasceu em Weilheim (Ba-viera); procçde, com o seu Chefe e camarada Von Scherr, de uma
acomodada família da instruída classe media alemã. Ingressou na
Armada imperial em 1881, e ao rebentar a grande guerra, há dois
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anos que era contra-almirante, comandando as forças de reconheci-
mento da Frota de Alto Mar.

Como, por aquela data todo navio que, fora dos portos alemães,
ostentasse a bandeira imperial estava condenado a morte e a esepia-
dra permanecia virtualmente relegada em suas bases, não cabia a Von
Hipper mais do que exercitar os seus comandados, mantendo-os no
maior grau possível de eficiência militar. Durante essas semanas de
preparo e inactividade, copiosa correspondência cruzava-se entre os
almirantes Tirpitz, Pohl, Ingenohl, Müller e um punhado de oficiais
mais modernos, tratando sempre do mesmo tema: o uso que se fazia
da frota alemã tão carinhosa e previdentemente preparada durante os
anos de paz. Eram justas ou equivocadas as ordens restritivas ciadas
pelo Imperador? Hipper, nem mesmo com uma linha, contribuiu
nessas discussões: apenas o seu nome figura em papeis amontoados
em caixões que pertenceram a Von Tirpitz.

Pronto se fêz sentir a sua ação. Ao amanhecer de 28 de Agosto
de 1914, o comodoro Tyrwhitt, comandando forças ligeiras de Har-
wich, penetrou na baía de Heligoland, atacando as vanguardas ale-
mães. Alguns cruzadores ligeiros alemães suspenderam para repelir
os agressores. Como a batalha se acirrasse, o almirante Beatty acudiu,
em ajuda do Comodoro, com os cruzadores de batalha. Quando os
inglezes volveram ás suas bases, três cruzadores ligeiros alemães ti-
nliam sido destruídos.

Tirpitz considerou essa catástrofe como uma demonstração em
apoio do qúe vinha demonstrando contra a permanência inativa da
frota alemã. Enviara-se ao mar forças ligeiras sem serem apoiaelas
por navios de linha. Tais medidas eram conseqüência das restrições
impostas a quem estava sôfrego a atuar segundo as circunstancias
requeressem. Von Tirpitz ter-se-ia dado por muito agradecido,
naqueles instantes, com uma carta ele Von Hipper; este, porém, não
a mandou.

Algumas semanas mais tarde, a frota alemã recebeu ordem de se
fazer ao mar: Hipi>er, ao maneio da primeira e segunda esquadras de
reconhecimento, devia adeantar-se até á costa inglesa e bombardear
as suas povoações. Apesar dessa ordem seguia á risca a imjxírial,
que proibia a esquadra de batalha de ir além da Terschelling-Horns
Reef.

0 resultado dessa saída foi sobremodo curioso: o Almirantado
inglês teve noticia de que se preparava algum movimento e enviou ao
seu encontro forças inadequadas, ao mando do almirante de YVar-
render. liste almirante, depois de cruzar, ás cegas, por entre o ne-
voeiro espesso, regressou á sua base, sem ter contacto com o inimig»-
Si Ingenohl tivesse desobedecido a ordem imperial, teria podido ank
quilar a isolada esquadra de Warrender. Em vêz disso, obedeceu
cegamente e regressou ás suas bases.
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Emquanto isso se passava, Hipper bombardearia Scarborough e
Hartlepool e, depois, reunindo as suas forças, rumou á Alemanha.
Não obstante o grande entusiasmo demonstrado pela opinião publicaalemã, von Tirpitz redobrou de indignação, e a sua correspondência
aumentou de acrimonia e virulência, sem que von Hipper em nada
contribuísse para esse estado de alma do seu Ministro.

Na seguinte operação, o mando foi confiado a von Hipper. Sem
o apoio dos encouraçados, tinha que levar as suas primeira e segunda
esquadra de reconhecimento, á Dogger Bank e surpreender ali todas
as forças ligeiras inglesas que, pelos arredores patrulhavam. Dadas
que foram, pelo radio, as ordens preliminares, o Almirantado as in-
terceptou, e quando von Hipper chegou a Dogger Bank deparou com
Beatty com força mui superior. Na renhida batalha que se seguiu a
esse encontro, foi afundado um cruzador encouraçado allemão, o
Bliicher, e avariado gravemente na poupa o Seydlitz. O Lion, inglês,
foi mui maltratado, e, á duras penas, se pôde conduzir á Rosith.

Este combate foi anunciado na Inglateerra como uma grande vi-
toria. Mr. Wiston Churchill declarou que ficava demonstrado queos marinheiros ingleses eram melhores artilheiros que os seus ini-
migos, bem como a superioridade de seus navios, canhões e pro-
jetis.

Estava, sem embargo, completamente enganado. Com exclusão
dos alvos a curto alcance feitos contra o Bliicher, os cruzadores de
batalha alemães só foram alcançados quatro vêses, sendo, dous destes
impactos, completamente verticais, que produziram enorme danos ao
Seydlitz e ao Bliicher. O tiro alemão foi um contraste ao selvagem
Çanhoneio inglês. Na Alemanha fêz-se justiça a von Hipper quantoá instrução das suas guarnições, tendo o seu almirante as conduzido
com sangue frio e competência verdadeiramente excepcionais.

A grande prova, porém, efetuou-se a 31 de Maio de 1916, que,foi rude golpe para a satisfação inglesa. A tarde, von Hipper, quenavegava na vanguarda da frota de batalha alemã, caiu em meio dos
cruzadores de batalha de Beatty. Os ingleses tinham enorme supe-
rioridade em navios e canhões. Tudo isso, porém, de nada lhes
serviu ante a terrível eficiência combativa da esquadra de von
Hipper. Os seus artilheiros, com presteza, acertaram nos alvos, des-
truindo-os. Não durou muito que a Qucen Mary e o Indefatigable
SÇ afundassem, aproando Beatty á Grande Frota, com o que se po-"lia considerar como força derrotada. Esse resultado não tinha pre-cedentes na história naval inglesa.

Não temos, agora, nada que dizer no referente á batalha que se
Seguiu. As esquadras de von Hipper comparticiparam das peripe-cias da renhida ação mais do que nenhuma fracção da frota alemã,
mantendo a-té ao final o seu alto nivel de tiro e de manobra.

Quando se encontraram as esquadras de combate, foram os ca-
mYies do Derfflinger os que afundaram o Invencible, e foi a von
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Hipper a quem recorreu von Scheer no momento critico. Hipper e os
seus comandados executaram, com a costumada precisão a manobra:
isso, porém, lhes custou caro. Foi tão gravemente avariado o navio
insígnia de von Hipper, que este, se viu obrigado a se passar para
um contra-torpedeiro. Pensou trasladar-se ao Seydlitz; este, porém,
carecia de telegrafia sem fios, destruída. Tratou de ir para bordo do
Moltkc: não conseguiu faze-lo tal a chuva de projetis. De modo que,
quando von Hipper retomou o comando da esquadra, a batalha es-
tava praticamente terminada.

Novamente, em Agosto de 1916, a Frota de Alto Mar fez-se ao
largo, ocupando, de novo, von Hipper a vanguarda. Essa saida por
pouco que não acabou em batalha naval. Já nessa ocasião, as auto-
riddaes alemães não se interessavam por essas excursões ao Mar do
Norte. Estavam unanimemente de acordo de que se devia recomeçar
a campanha submarina.

A discussão entre o Chanceler e a Marinha durou mais de seis
meses, prevalecendo, afinal, o critério da ultima e, em Fevereiro de
1917, foi proclamada a campanha submarina sem restrições, levada
por deante até ao armistício.

Qual era o ponto de vista de von Hipper nesta importante quês-
tão? Embora pendesse para a opinião de von Scheer, absteve-se de
comparticipar da campanha tão falta de escrúpulos contra o Chan-
celer, continuando, imperturbável, adestrando as suas guarnições e
manobrando com as suas esquadras. A 11 de Agosto foi-lhe confiado
o comando em chefe da Frota de Alto Mar.

Seis semanas depois, Ludendorff obrigou o novo Chanceler,
Príncipe Max de Baden, a pedir um armistício. A 21 de Outubro ele
1918, von Scherr, então chefe do Estado Maior da Armada, ordenou
a von Hipper saísse ao mar com a Frota e atacasse a esquadra in-
glesa, visando favorecer as discussões do armistício.

A manobra estava muito bem delineada caso von Hipper a exe-
cutasse em todos os seus pormenores, seria provável a vitoria com
mais justeza que a da Jutlandia. Caso isso se desse, as consequen-
cias poderiam ser sobremodo surpreendentes. Tal plano, porém, não
chegou a realizar-se por se ter a marttja sublevado ante a ordem de
suspender âncoras.

Muito mais tarde, testemunha inteligente e entendida, declarou,
ante a Comissão de inquérito parlamentar, que si von Hipper tivesse
explicado as suas guarnições o desesperado da situação alemã e lhes
tivesse feito fervente apelo ao seu patriotismo para esse ultimo golpe»
a maruja teria obedecido com louco entusiasmo. Hipper, porém,
nunca pensou cm cousa semelhante. Era um grande almirante e
homem de guerra; carecia, no emtattto, dessas qualidades ejue per-
miteiii a um chefe levantar, em momento dado, o espírito decaído dos
seus subordinados.
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Von Hipper renunciou ao seu destino em Dezembro de 1918, e
passou o resto da vida no mais completo retiro, sem que nenhuma
agitação política conseguisse faze-lo retirar da voluntária re-
clusão.

Existe na Inglaterra um documento que projeta viva luz quantoao caráter desse homem excepcional: é um "diário" de von Scheer.
Junto a esse "diário" há uma folha manuscrita, em letra clara e
grande, firmada Franz von Hipper. Essa folha contém um relato
da intervenção dos cruzadores de batalha na da Jutlandia: é breve
e fria como uma participação de campanha. Isso é tudo o que esse
grande almirante tinha que dizer quanto ao seu extraordinário feito
de armas".

ALMIRANTE ETTORE BRAVETTA

Faleceu, em Turim, o almirante Ettore Bravetta, celebre es-
critor de cousas marítimas, condecorado com a medalha de ouro e
prata das ciências navais.

Nasceu em Alexandria (Piemonte), a 11 de Agosto de 1862.
Pela primeira vêz, no mundo, fêz-se, sôb a sua direção, experiências
de projectis de canhão de 305 carregados de tritol, com os quais con-
seguiu perfurar couraças de aço Krupp de 30 centímetros.

Diversas vezes, nesta "Revista" nos referimos aos seus tra-
balhos profissionais e, mui especialmente aos literários, transcrevendo
alguns deles.

Com bastante pesar não podemos nos alongar, por falta de dados,
quanto á vida utilissimà deste emérito oficial da Marinha italiana.
Foram baldados os nossos esforços para conseguir informações
miúdas no referente aos serviços prestados á sua bela Pátria. Quer
na Embaixada, quer no Consulado italiano, nada nos souberam in-
formar a respeito. Não obstante, não desanimamos: já demos os
Passos necessários para os adquirir afim de satisfazer a justa curió-
sidade de alguns dos nossos leitores, entre os quais Ettore Bravetta
tinha verdadbiros admiradores.

,L«fc ,y»fe jm^ jm*
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 (t. const. nav.) — do deslocamento — é em-
pregada para determinar os deslocamentos de um navio
em todos os calados parallelos: a linha d'agua em carga.
Courbe des deplacements. Curve of displacement. Die
Displacement curve. Scala di soliditá.

 (t. const. nav.) — da tonelagem ou do
deslocamento por pollegada de immersão — Esta curva é
usada para determinar o numero de toneladas necessárias
para fazer um navio mergulhar uma pollegada em qualquer
calado d'agua parallelo ao plano da linha d'agua de carga,
Courbe des deplacements pour centimètre d'immersion.
Curve of tons of immersion. Die Curve der Tragfahigheit
pro cm. Tegang. Curva delle tonnelatte per cm d'immer-
sione.

 (t. const. nav.) — metracentrica — é usada
para determinar approximadamente a superfície iniciai
estática da estabilidade que um navio tem em qualquer ca-
lado parallelo ao seo calado carregado. Courbe métacen-
trique. Metacentric curve. Die Metacentercurve. Curva
metacentrica.

 (t. const. nav.) — de fluctuabilidade — é
uma escala de deslocamentos construída pelas áreas ver-
ticaes em vez das horizontaes, é a curva que mais fácil-
mente se obtém: divide-se o comprimento do navio em
intervallos de 20 pés entre si, e calcula-se então as áreas
das respectivas secções transversaes até a altura da linha
dágua. Obtem-se facilmente as áreas pela escala do
deslocamento, tomando as secções nas ordenadas empre-
gadas n'esse calculo. Considerando como cs lados de la-
minas da espessura de 1 pé, o deslocamento em toneladas
de cada lamina é obtido immediatamente dividindo-se sua
área por 35. Estes resultados, como ordenadas, serão
collocados por escala sobre uma linha base (abcyssa) re-
presentando o comprimento do navio também traçada se-
gundo escala conveniente, e nas posições das secções res-
pectivas. A curva que passar pelas extremidades d'estas
ordenada é a curva de fluctuabilidade. Courbe de flotta-
bilité, ou de Ia poussée verticale. Curve of buyancy. Die
Curve des Auftriebes. Curva delia spinta.
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 (t. const. nav.) — dos pesos — curva cuja
área é igual ao peso total do navio e de seo conteúdo, é
portanto igual á área da curva de fluctuabilidade, e com
ella se confunde. Courbe des poids. Curve of weights.
Die Curve der Gewichte. Curva dei pesi.

(t. const. nav.)—de estabilidade dynamica)
— é a curva traçada pelas extremidades das ordenadas re-
presentando os diversos ângulos de inclinação de um
navio, colocados sobre a linha base ou abcyssa, represen-
tando também por escala, as distancias angulares entre as
inclinações para as quaes se obtiveram as ordenadas re-
feridas. Courbe de stabilité dynamique. Curve of dyna-
mical stability. Die dynamische Stabilitats curve. Curva
di stabilitá dinâmica.

(t. const. nav.) — de estabilidade estática —
a distancia do centro de gravidade ao metracentro em
qualquer angulo, sendo a alavanca da estabilidade estática
n'essa inclinação, se levantar-se ordenadas sobre a linha
base de maneira a representar por escala os valores de
G. Z. para os differentes ângulos de inclinação entre a po-
sição vertical e 90°, as abcyssas representando por escala
os intervallos angulares entre as inclinações segundo as
quaes calculou-se G. Z., a curva que passar pelas extie-
midades d'estas ordenadas, é denominada "curva de estabi-
lidade estática". Courbe de stabilité statique. Curve of
statical stability. Die Statische Stabilitats curve. Curva
di stabilitá statica.

(t. const. nav.) — de cargas — esta curva
indica a resultante da força total que actua sobre o navio,
<: cuja ordenada em qualquer ponto do comprimento d'este
é por escala igual á carga por pé no comprimento n'aquelle
ponto; e sua direcção mostra a qualidade da carga si para
cima se para baixo. Courbe de charge. Curve of load. Die
Belastungcurve. Curva di carica.

(t. elect.) — característica — é a que in-
dica graphicamente as relações entre dous factores inde-
pendentes ou cpie variam simultaneamente. Em um dy-
namo, por exemplo, a tensão varia com a velocidade de
lotação, portanto pode-se, por meio de uma característica
representar as relações entre a velocidade e a tensão.
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A corrente varia com a força electromotora, logo pode-se
exprimir por meio de uma curva as relações entre a tensão
e a intensidade da corrente produzida. Courbe caracté-
ristique. Caracteristic curve. Die charakteristische Curve.
Curva charatteristica.

(t. electr.) — de descarga — caracteristica
que indica a diminuição da voltagem de um accumuladcr
durante o tempo de descarga. Pode-se marcar os volts
no eixo das ordenadas e as horas no das abcyssas. Para
que a curva tenha significação é necessário que a corrente
de descarga seja constante. Courbe de décharge. Dis-
charging curve. Die entladungcurve. Curva di scarica-
mento.

(t. elect.) — de excitação — caracteristica
de um dynamo que exprime a relação entre a força electro-
motora d'esse dynamo e a excitação em amperes em uma
velocidade constante. As ordenadas representam os volts,
e as abcyssas os amperes-volts. Courbe d'excitation.
Excitation curve. Die Erregungcurve. Curva di eccita-
zione.

(t. elect.) — da força electromotora — ex-
prime a relação entre a força electromotora total e a cor-
rente calculada pela lei de Ohm. Para obter os dados
intercalam-se differentes resistências no circuito externo
do dynamo, e mede-se a corrente correspondente a cada re-
sistencia. Conhecendo-se a resistência total, inclusive a
do dynamo, obter-se-ha a força electromotora em volts
multiplicando a resistência em Oms, pela corrente em
amperes. Traça-se a curva tomando os volts por orde-
nadas e os amperes por abcyssas. Courbe de Ia force
eléctromotrice. Electromotive curve. Die Spannungscurve,
Curva delle forze elettromotrici.

 (t. elect.) — de chegada — curva que re-
presenta a intensidade creácente da corrente no extremo de
um conductor muito comprido quando se acaba de fechar
o circuito no outro extremo. No cabo do Atlântico, por
exemplo, são necessários 108 segundos para que a corrente
alcance os 0.9 de seo valor total. Traça-se a curva fa-
zendo as abcyssas proporcionaes aos tempos e as ordenadas
as unidades de intensidades.
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 (t. elect.) — de magnetismo — curva cara-

cteristica de um electroiman que exprime a relação entre a
intensidade da imantação e a corrente excitadora. Pode-se
traçar a curva tomando como ordenadas as inducções ma-
gneticas e como abcyssas as intensidades da corrente ex-
citadora. Courbe magnétique. Magnetic curve. Die Ma-
gnetischecurve. Curva magnética.

(t. const. nav.) — do cadaste — é a peça
que liga interiormente o cadaste á quilha do navio.
Cour d'etambeau. Sternpost knees. Die Achterstkmee.
Braccinoli dei verticali.

(chronom.) — das marchas chronometricas —
é a curva que representa as variações diárias devidas á in-
fluencia da temperatura na marcha de um chronometro.
Obtem-se esta curva graphicamente: marcando n'um eixo
horizontal as temperaturas positivas para a direita e as ne-
gativas para a esquerda da origem, e sobre um eixo ver-
tical as marchas positivas para baixo e as negativas para
cima da dita origem; a curva terá a fôrma de uma parábola
cujo eixo é vertical. Medindo-se a ordenada da curva
correspondente á abcyssa respectiva, tem-se a marcha
diurna para uma determinada temperatura. Courbe de
Ia marche chronométrique. Curve of the rate of chronome-
ters. Der Gang eines Chronometerscurve. Curva dei anda-
mento d'un cronometro.

(t. const. nav.) — Peças de ferro ou aço for-
madas de dous ramos no mesmo plano, mais ou menos
abertos, e que são empregadas para ligar diversas partes
do navio que se acham em planos differentes. Constes.
Curves. Das Kincholz. Leguame angolato.

(t. const. nav.) — do convez — são as que
ligam as extremidades dos váe)s do convez, ele um e outro
lado, aos braços do cavername. Courbes du pont.

(t. nav.) — de altura — nos modernos pro-
cesseis ele navegação o problema de determinar o ponto é
resolvido pela determinação simultânea da latitude e da
longitude, com o emprego das rectas de altura ou ele posição.
Funda-se o methodo no facto de um astro qualquer se en-
contrar em cada instante exactamente no zenith elo lugar
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da terra cuja latitude fôr igual á sua declinação e cuja lon-
gitude, contada de 0o á 360°, de leste para oeste, fôr igual
ao angulo horário astronômico do astro relativamente ao
primeiro meridiano.

Assim pois, se no momento em que observamos um
astro a, tomando a altura verdadeira igual, por exemplo, a
40° procurarmos no Almanack Náutico a sua declinação e
a ascenção recta, e calcularmos a hora sideral de Greenwich
correspondente, estaremos habilitados a marcar n'um globo
terrestre o ponto A, que n'esta occasião tem o astro no
zenith. Se desse ponto, como centro polar descrevermos
em seguida uma circumferencia de raio igual á distancia
zenithal do astro a igual á 90° — 40° = 3000 milhas é claro
que em qualquer ponto d'essa circumferencia, o astro terá
uma altura igual a 40° e inversamente, nós e todos os obser-
vadores estaremos sobre a referida circumferencia, que por
essa circumstancia se chama circumferencia de altura. Se
na mesma occasião observar-se outro astro b ou esperar-se
no mesmo local que a tenha mudado de azimuth pelo
menos uns 25°, ficando vertical sobre o lugar B, e pro-
ceder-se semelhante traçando uma outra circunferência
com centro em B, ella interceptará a anterior em dous
pontos C e D, n'um dos quaes, sem duvida se encontrará
o observador; e como R e estes dous pontos são em geral
muito afastados um do outro, não pode haver duvida sobre
qual d'elle seja a verdadeira posição do navio.

N'uma carta de Mercator estas circunferências de igual
altura não são exactamente circunferências, sim curva e por
isso chamadas curvas de altura (J. I. Ferraz) Courbes de
hauteur ou des hateurs, Curves of position or of altitude.
Die Positions Curven; die Hõhencurven. Curve d'Altezza.

 (t. marit.) — das marés — são as que se
traçam com os elementos obtidos na observação da escala
das marés e nas quaes as absyssas são os tempos (horas)
e as ordenadas as alturas d'agua correspondente. Courbe
des marés. Curve of the tides. Die Fluctencurve. Curva
di maree.

 (t. tact. nav.) — de giro — são as curvas
descriptas por um navio, quando em marcha para adiante
se carrega todo o leme para um bordo, e elle faz um giro
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completo ou 360° Courbe d'evolution d'un navire. Track
of a ship in turning. Die Evolutions curve einés Schiffes.
Traiettoria d'evoluzione d'una nave.

(t. const. nav.) — dos váos — são as peças
de aço, em angulo que prendem os extremos dos váos ao
costado do navio. Courbe des beaux. Deck knees; beam
kmees. Das Dekkniedas Balkenknie. Bracittolo dei bagli,
di ponto.

(t. const. nav.) — do alto — são curvas ver-
ticaes ou proximamente e que ligam os váos aos dormentes.
Courbes verticales. Hanging knees. Das hangen Knie.
Bracciouol verticali.

(t. const. nav.) — das perchas — são as
fixadas no beque em numero de três ou quatro de cada lado,
e servem para sustentar as mesmas perchas. Courbes des
herpes. Brackets of the head rails. Das Gallionsknie.
Cani.

(t. const. nav.) — horizontaes — são as
que ficam horizontaes nas ligações em que são empregadas.
Courbes horizontales.. Lodging knees. Das horizontalen
Knie. Bracciuoli horizZontali.

CURVATÕES — (t. const. nav.) — dos mastros
reaes — peças de madeira fixas nas romãs dos mastros e
sobre as quaes assentam os váos. Jottereaux du mât.
Cheeks of the mast. Die Mastbacken. Maschette di un
albero.

(t. const. nav.) — do beque — são as
curvas que reforçam e seguram o beque ao costado do
navio. Dauphins. Cheeks of the head. Die Gallionsknie.
Bracciolo dei tagliamare.

CURVATURA — (t. const. nav.) — de um váo —
é a differença de altura entre o meio e as extremidades de
um váo. Bourge d'un beau. Rouding of a beam; camber
of a beam. Die Balkenbucht. Bolzone di un ponte.

 (t. aviac.) — das azas — convexidade das
superfícies superior e inferior das azas de uma aeronave em
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relação á corda. Courbure des surfaes alaires. Camber of
the wing surfaces.

CUSPIR — (t. marit.) — o calafêto — locução para
significar que a estopa que enche as costuras do costado,
quando de madeira o navio, ou as das taboas do convém,
foi lançada fora do lugar e portanto deixando ellas de serem
estanques. Cracher 1'étoupe. To expel the cakerm of the
seams. Das Werg auskanen. Spetare Ia stoppa.

CUSTO — Importância em dinheiro; valor de alguma
cousa, de um objecto; preço. Prix. Costs. Der preiss.
Prezzo.

 da construcção — valor em que importa ou
importará a construcção de um navio, de um dique, cães.
arsenal etc, etc. Prix Frais de construction. Costs of
construction; building costs. Die Bankosten. Speze di
construzione.

 dos reparos — importância paga ou a pagar
pelos concertos realisados em um navio, edificio, usina, ma-
china etc. etc. e<c. Frais de réparation. Gosts for repairs.
Die Reparaturskosten. Speze di riparazione.

CUTELLOS — (t. app.) — nome genérico de uma
qualidade de velas auxiliares que, com páos do mesmo
nome, são installadas por fora, no sentido dos laizes das
vergas elas velas principaes, no intuito de augmentar a su-
perficie velica do navio quando necessário. Ha cutellos de
joanetes e de gáveas. Bonnettes. Studding sails. Das
Lecsegen. Coltellacci.

 (t. app.) — de joanetes — são içados nos
respectivos páos e amuram nos páos de cutello das gáveas.
Bonnettes de perroquet. Topgallant studding sail. Das
Bramlecselgen. Coltellacci.

 (t. app.) -— de gáveas — içadas nos páos
de cutello das vergas de gávea vão amurar nos páos de
cutello das vergas de papafigos. Bonnettes de hunier.
Topmast studding sails. Das Marslecsegen. Coltellaccini.
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CUTTER — (t. const. nav.) — é uma embarcação
de coberta, e tendo um só mastro com o competente mas-
taréo. Tem as seguintes velas: giba, bujarrona e vela
d'estae, à proa; gaftop no mastaréo e vela grande no mas-
tro; é, portanto, um navio latino. Côtre. Cutter. Der
Kutter. Cutter o cotre.

CYNOGENIO —¦ (t. chim.) — gaz incolor composto
de azoto e de carbono — E N — estes elementos no estado
nascente, e na presença de uma base, combinam-se e formam
um composto muito notável, que por ser um principal in-
grediente no azul prussico foi chamado Cyanogenio. O gaz
cyanogenio é combustível e queima com uma bella
chamma vermelha purpurina.

O cyanogenio é o typo da importante classe dos ácidos
compositos radicaes, que caracterisam a chimica inorga-
nica. Cyanogène. Cyanogen. Das Cyangas. Cianogeneo.

CYANOMETRO — (t. phys.) — instrumento para
medir a intensidade da côr azul da athmosphera. Cyano-
mètre. Cyanometer. Das Cyanometer. Cianometro.

CYANURETO — (t. chim.) — combinação de
cyanogenio com um metal. Cyanure. Cyanide. Die
Blausaureverbindung. das Cyanür Cyanuro.

CYANISMO — (t. phys.) — colorisação azul do céo.
Cyanismo. Cyanism. Das Cyanism. Cianismo.

CYCLO — (t. astron.) — período ou serie de anos
depois dos quaes os mesmos phenomenos astronômicos se
reproduzem na mesma ordem. Cycle. Cycle. Der Cyklus.
Ciclo.

 (t. astron.) — lunar — é o período de 19
annos no fim do qual as phases da lua voltam nas mesmas
épocas, porque este astro se acha de novo, em relação á
terra e ao sol na mesma posição de 19 annos atrás.
Chama-se também á esse periodo "numero de ouro". Cycle
lunaire. Lunar cicle. Der Mondcyklus. Ciclo lunare.
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 (t. astron.) — solar — é o período de 28
annos, findo o qual, o anno recomeça pelos mesmos dias.
Cycle solaire. Solar cycle. Der Sonnencyklus. Ciclo solare.

(t. mecan.) — à quatro tempos — principio
de funccionamento dos motores á explosão sobre o qual são
baseados os motores á gaz e á petróleo, ou machinas ther-
micas. O funccionamento d'esses motores faz-se geral-
mente n'um cyclo de quatro tempos: Io tempo —¦ aspiração
do ar, 2o tempo compressão da mistura detonante; 3o tempo
— expansão dos gazes; 4o tempo — evacuação dos gazes.

(t. phys.) — physico — serie de transfor-
inações soffridas por um corpo, em particular por um
agente servindo para transformar o calor em movimento
em uma machina thermica.

CYCLOIDE — (t. geom.) — curva — formada por
um ponto situado em uma circunferência que roda sobre
uma recta. Cycloide. Cycloide. Die Cykloide. Cicloide.

CYCLONE — (t. meteorg.) — tempestade — ani-
mada de um movimento de rotação muito rápido em redor
de um eixo vertical, e ao mesmo tempo de um outro de
translação ao longo de uma trajectoria especial. Este
turbilhão aéreo segue uma trajectoria parabólica, cuja
convexidade é constantemente voltada para O e é animada
como se disse do movimento de rotação que, no hemispherio
sul, se effectua no sentido da marcha dos ponteiros de um
relógio, e no hemispherio N, no sentido contrario. Esta
deslocação que cresce com distancia ao equador está com-
prehendida entre os limites de 15 e 45 kilometros por hora.
A velocidade do movimento de translação attinge seo ma-
ximo n'uma distancia media do centro do cyclone e eleva-se
a 250 kilometros por hora. Ha quem chame cyclone a
qualquer temporal violento, entretanto, conforme o Wea-
ther Bureau dos Estados Unidos, esse vocábulo deve ser
reservado ás tempestades de baixa pressão, de grande ex-
tensão, que atravessam os continentes e mares entre os
trópicos. Exactamente no golpho do México, zona onde
nascem estes temerosos temporaes que se deslocam a prin-eipio de SE para NE e depois de alcançarem cerca de 30°
de latitude mudam sua direcção para NE, Cyclone. Cy-
clone storm; Revolving storm. Die Cykline. Ciclone
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 (t. meteorg.) — centro do cyclone — é o
centro de rotação cuja approximação se faz sentir pelo
augmento de violência do vento, tornando-se muito rápida
sua mudança, e que em vez de saltar gráo por gráo, como
acontece cpiando se entra no campo do turbilhão, agora
salta de um rumo ao seo opposto. Centre du cyclone.
Vertex of the cyclone. Das Centrum der Cyklone; der
Mittelpunkt der Cyklone. Centro dei ciclone. (F. C.
Câmara).

 (t. meteorg.) — semi circulo perigoso —
em um dos lados da trajectoria, o esquerdo no hemispherio
sul, e o direito no hemispherio norte, qualquer que seja a
orientação dessa trajectoria, as forças de rotação e de trans-
lação, actuando addicionam-se, resultando deste facto a
maior intensidade da tempestade no semi circulo corres-
pondente, é a esta parte do turbilhão que é denominada:
semi circulo perigoso. (F. C. da Câmara). Demi cercle
dangereux. Dangerous semi cercle. Der gefahrliche Hal-
bkreis. Semi cerchio pericoloso.

 (t. meteorg.) — semi circulo maneavel —
e a parte da tempestade, do outro lado da trajectoria em
que ella é menos enérgica, por serem discordantes as forças
de rotação e de translação. Demi cercle maniable. Ma-
negeable semi-circle. Der maniable Halbkreis.

(t. meteorg.) — trajectoria do cyclone
é a curva ou caminho seguido pelo centro do cyclone.
Origina-se em um e outro lado da zona dos ventos variáveis
e das calmas equatoriaes, segue para o norte no hemis-
pherio boreal e para o sul no hemispherio austral, infle-
ctindo para o O no primeiro ramo da trajectoria, sob a
acção combinada dos ventos alisios e do movimento de
rotação da terra; vencido o limite polar dos ventos alisios
a tempestade inclinase para E em virtude da fôrma da
terra e de seo movimento de rotação. No hemispherio
sul a direcção da trajectoria do centro do phenomeno
é NE-SO no primeiro ramo da curva, e NO-SE no segundo
ramo. (F. C. C). Route du cyclone. Track of the
cyclone. Die Bahn der Cyklone. Traiettoria dei ciclone.

(t. meteorg.) — velocidade de rotação do
cyclone — em sua posição inicial o diâmetro do cyclone é
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apenas de 100 milhas, mas vae augmentando successiva-
mente até attingir 500 milhas o que importa dizer que a
velocidade de rotação, máxima em sua origem, vae des-
cendo á medida que o furacão abrange maior área. Vitesse
de rotation. Speed of rotation. Die Drehgeschwindikeit.
Velocitá di translazione.

CYLINDRO — (t. geom.) — solido tendo uma base
circular ou eliptica e no qual todas as secçÕes parallelas a
base são iguaes a esta. E' o solido gerado pela revolução
de um rectangulo em redor ele um ele seos lados. Sua
superfície arredondada é igual á circunferência multi-
tiplicada pela altura. Cylindre. Cylinder. Der Cylinder.
Cilindro.

(t. machin.) — de uma machina á vapor —
é um elos órgãos receptores da acção do vapor; vaso ou
recipiente dentro do qual se move um embolo que é accio-
nado pela força elástica elo vapor e que põe em movimento
outros órgãos da máchina para movimental-a.

Elle é fechado do lado opposto á haste ou fundo, e do
lado ela haste é fechado por uma peça chamada tampa
que n'elle se prende por meio ele parafusos. O cylindro
é ele ferro fundido. Cylindre. Steam cylinder. Der
Dampfcylinder. Cilindro motore d'uma machina a vapore.
(Ver tampa e fundo).

(t. machin.) — de alta pressão — nas ma-
chinas compositas ou compounel e nas ele tríplice e qua-
drupla expansão, é o cylindro que recebe o vapor directa-
mente da caldeiraa o qual depois de ahi actuar é evacuado
para o outro ou stfccessivamente para os outros nos quaes
trabalha por expansão. Nas machinas compositas ou ele
dous cylindros, o de alta pressão tem menor diâmetro que
o de baixa pressão; nas ele tríplice ou quádrupla expansão
elle é ou do mesmo diâmetro dos outros ou menor do que
os de media e baixa pressão. Cylindre á haute pression
ou cylindre admetteur. High pressure cylinder. Der
Hochdruckcilinder. Cilindro ad alta pressione.
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 (t, machin.) — de media pressão — em ai-
gumas machinas de triple expansão é o cylindro collocado
entre o de alta e o de baixa pressão; seo diâmetro é maior
do que aquelle e menor do que o ultimo, isso em certa re-
lação determinada. O vapor vindo da caldeira depois de
trabalhar no cylindro de alta pressão é evacuado para onde
trabalha por expansão, o que se trata, e este por sua vez
o evacua para o de baixa pressão onde soffre nova expansão,
produzindo trabalho útil n'este meio de maior capacidade.
Cylindre á moyenne pression. Mean pressure cylinder.
Der Mitteldruckcylinder. Cilindro di media pressione.

 (t. machin.) — de baixa pressão — nas ma-
chinas compound elle é sempre de maior diâmetro do eme
seo companheiro de alta pressão; nas machinas de tríplice
expansão elle ou é do mesmo diâmetro dos outros dous,
ou maior do que o de media e muito maior portanto do
que o de alta pressão. D'este cylindro o vapor é evacuado
no condensador. Cylindre á basse pression. Low pressure
cylinder. Der Niederdruckcylinder. Cilindro a bassa pres-
sione.

 (t. machin.) — invertido — é aquelle que
tem sua tampa e haste viradas para o eixo motor que se
acha em baixo como nas machinas verticaes ou á pilão.
(Ver Machinas Verticaes). Cylinder renversé. Inverted
cylinder. Der verkehrtili egende Cylinder. Cilindro Co-
vesciato.

 (t. machin.) — oscillante — é cylindro de
machina oscillante; possue munhões lateraes sobre os quaes
oscilla. (Ver machina Oscillante). Cylindre oscillante.
Oscillating cylinder. Der oscillirende Cylinder. Cilindro
oscillante.

 (t. machin.) — de tronco — é o de machina
assim denomina por ter a haste do embolo substituída por
um corpo cylindrico ôco que contem o embolo e com elle
faz systema e sane fora do cylindro para servir de guia;
no tronco entra o connector ou puxavante que se prende
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PARTE DÉCIMA PRIMEIRA

AVARIAS DIVERSAS — MEIOS DE EVITAL-AS E
MEIOS DE CORREGIL-AS

CAPITULO I

354. A prova mais evidente de que a agulha está fun-
ccionando bem, é quando em funccionamento, ella procura o
meridiano verdadeiro, e n'essa posição se mantém invariável-
mente.

Qualquer desvio que se notar, é signal de que alguma irre-
gularidade existe no apparelho, precisando portanto ser deter-
minada e cor regida.

Os processos usados para determinação dos desvios, são
os mesmos que os usados para o caso das agulhas magnéticas,
simplificados, naturalmente, por isso que não se tem de entrar
em conta com a declinação magnética.

355. Principaes falhas e avarias — Nas agulhas gy-
roscopicas as falhas ou avarias que se podem dar, podem ser:
em qualquer um dos seus órgãos, nos circuitos electricos ou
então, conseqüente de lubrificação imperfeita.

As principaes, são as seguintes:
1. Desvio na agulha mestra, da natureza constante ou

variável e erro das repetidoras;
2. Vibração;
3. Funccionamento sem vácuo;
4. Falha no circuito geral de suprimento;
6. Falha no circuito de transmissão;
7. Avaria num órgão qualquer da agulha;
8. Lubrificação imperfeita;
Para cada caso particular, vamos estudar as causas pro-

vaveis e os meios de evital-as e corregil-as.

356. 1 desvio na agulha mestra e falhas nas in-
dicaçoes das repetidoras. (*\

(*) Com a devida permissão transcremos o constante das paginas
112, 113, 114, 115, 116 e 117 do excedente livro do commandante Affonso
Camargo, sobre — Águas gyroscopicas.
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Causas:

a) Ajustagem imperfeita da
suspensão, ou uma pequena tor-
ção dos fios, metallicos, o que
se pôde dar numa suspensão
nova.

b) Manobrar com as válvulas
do mercúrio balistico sem que
a agulha esteja horizontal, re-
sultando reter quantidades des-
iguaes de mercúrio tias caixas.

c) Deslocamento de pesos
empregados no balanceamento
ou dos próprios pesos compen-
sadores, por se terem afrou-
xado os parafusos que os pren-
dem.

d) Correntes ou jactos de ar
directamente sobre a agulha e
variações excessivas de tempe-
ratura.

e) Movimentos presos em
torno dos eixos vertical e hori-
zontal causados pelo funccio-
mento imperfeito das bilhas.

/) No balistico das agulhas
MK I e MK II, fricção no pi-
vot de suspensão, no próprio
eixo do pequeno rotor ou nos
trilhos guias.

Meios de corrigir:

a) Depois de parada a agu-
lha, deve-se verificar as con-
dições da suspensão e ajustar
como já ficou explicado atraz.

b) Com a agulha na hori-
zontal, colloca-se a válvula na
posição 60° — 70° (todos com-
partimentos em communica-
ção).

Conservando-se a agulha ho-
rizontal por dois minutos-, ma-
nobra-se, então, a válvula para
a latitude indicada.

c) As posições dos pesos
são marcadas e fácil portanto,
repol-os nos respectivos loga-
res, apertando-se em seguida

os parafusos que os fixam.

d) A agulha deve ser con-
servada constantemente fecha-
da, e unicamente com a cúpula
de vidro, para que se possam
observar os movimentos ou
qualquer scentelhamento.

c) Verifica-se as condições
de liberdade do elemento sen-
sitivo em torno dos eixos ver-
tical e horizontal e procede-se
a limpeza e lubrificação das
bilhas.

/) Limpeza e lubrificação
|>erfeita das bilhas.

Se fôr devido ao engaxeta-
mento da-se novo aperto ou sub-
stitue-se por um novo; se fôr
no vidro, substitue-se, num pon-

to qualquer da caixa, cobre-se
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2.° — Vibração

O rotor gyrascopio é balanceado de modo a gyrar com o mi-
nimo de vibração, o que é essencial, para o regular funcciona-
mento da agulha. Se o rotor começa a vibrar, deve ser devido
á uma das irregularidades seguintes:

Causas:

a) Falta de lubrificação das
bilhas.

Meios de corrigir:

a) Procede-se a lubrificação
da maneira que já foi expli-
cada.

b) Partir-se uma das bilhas.

c) Gasto do próprio rotor
prejudicando o balanceamento
dynamico.

b) Substitue-se o jogo das
bilhas pelo de sobresalente.

c) Substitue-se o elemento
sensível pelo de sobresalente,
sendo conveniente envial-o para
a casa constructora, afim de
se fazer novo ajustamento.

d) Velocidade acima ou d) Por meio de rheostato,
abaixo da de regimen 8600 regula-se a velocidade, elevan-
R. P. M. atravessando o pe- do-a ou abaixando-a até attin-
viodo de velocidade critica. gir a de regimen.

o.° — Funccionamento sem vácuo ou vácuo abaixo do normal.

O vácuo deve ser mantido na caixa do rotor, não só para
evitar a resistência do ar como o aquecimento excessivo, resul-
tando no gasto do rotor.

A queda do vácuo, dá em resultado a diminuição da velo-
cidade com prejuizo para a precisão da agulha.

A falha no vácuo deve ser devido as causas:

a) Válvula mal fechada.

b) Engaxetamento da caixa
imperfeito ou pôde acontecer o
vidro das janellas rachar-se ou
mesmo a própria caixa.

a) Procede-se a nova ope-
ração de vácuo e fecha-se bem
a válvula.

b) Verifica-se, cobrindo-se
a caixa com uma solução de
sabão e fazendo-se pressão
com uma bomba. O ponto em
que houver escapamento, for-
mar-se-á uma bolha.
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com uma camada de verniz es-
pecial que se encontra na caixa
de sobresalentes.

Em caso de emergência, póde-se operar sem vácuo ligando-
se os terminaes existentes no Quadro, como já ficou explicado.

4o — Falhas no circuito de supprimento.

O collapso do circuito de supprimento não affectará a
agulha immediatamente, por isso que, o rotor tem energia
armazenada para manter uma velocidade sufficiente de orienta-
ção durante um certo espaço de tempo, meia ou uma hora,
emquanto a bateria que fluctua no circuito, entra em acção para
manter em funccionamento o systema de acompanhamento.

As variações de voltagem produzem effeitos perigosos,
causando variações bruscas na velocidade do rotor.

As causas principaes destas falhas são:

Causas:

a) Queima de fuziveis de-
vido a um curto circuito qual-
quer.

b) Queima parcial dos con-
tactos do rheostato.

c) Os conductres que vão
ter aos motores podem descon-
nectar-se ou mesmo partir-se.

d) Commutadores dos mo-
tores, sujos, ou escovas de-
masiadamente gastas.

Meios de corrigir:

a) Procura-se o ponto em
que se deu o curto circuito an-
tes de substituir o fuzivel.

b) Faz-se uma ponte iso-
lando-se o ponto queimado, ou
substitue-se a placa do rhe-
ostato.

c) Local isado o ponto, faz-
se o reparo ou substitue-se os
conductores.

d) Procede-se a limpeza dos
commutadores e substitue-se as
escovas.

5o — Falha no circuito de acõimpanhamtento.

Um erro de natureza variável na agulha, é devido, com
toda probalidade, á alguma falha ou irregularidade no systema
de acompanhamento.

Causas:

a) Pulsações demasiadamen-
te lentas, devido á sujeira nos
contactos e trolleys ou deposi-
tos de óleo no segmento entre
os contactos.

Meios de corrigir:

a) Retira-se os contactos e
trolleys para limpeza geral.
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b) A armadura do relais tem
preponderância para um deter-
minado lado, fazendo com que
o motor só gyre numa dire-
cção.

c) Um dos contactos do re-
iais está sujo, de modo que o
motor só tem movimento numa
direcção.

d) Uma das bobinas do mo-
tor azimuthal apresenta defeito,
resultando o motor ter movi-
mento numa só direcção.

c) O circuito 22 volts inter-
rompido pela ruptura de um
conductor ou terminaes mal
apertados.

/) As escovas do anel col-
lector estão sujas, interrompen-
do o circuito 22 volts.

g) O commutador do dyna-
motor está sujo ou as escovas
gastas.

h) Vibração do elemento
sensitivo, resultando máos con-
trolleys.

í) Um corpo estranho qual-
quer, que se aloje nos inters-
ticios das partes moveis.

/) Ruptura dos fios metal-
licos de suspensão.

b) Determina-se facilmente
este defeito, destacando-se o
relais. Se o motor volta a fun-
cionar regularmente é que o
defeito é do relais. Concerta-se
ou substitue-se.

c) Emprega-se na limpeza
dos contactos a pedra especial
para este fim fornecida.

d) Substitue-se o motor azi-
muthal pelo de sobresalente.

e) Concerta-se o ponto par-
tido ou aperta-se bem os ter-
minaes.-

/) Procede-se a limpeza das
escovas do anel collector.

g) Procede-se a limpeza ou
substitue-se as escovas.

//) Verificada a causa de vi-
bração, elimina-se pelos meios
já explicados.

i) Verificada facilmente a
causa, retira-se o corpo es-
tranho.

;') Substitue-se a suspensão
nela de sobresalente.

6" — Falhas no circuito de transmissão.

Mesmo a agulha mestra fuccionando em perfeita regulari-
dade, pôde haver differença entre as suas indicações e as das
repetidoras, devido á uma falha qualquer no circuito de trans-
missão.

Causas:

a) Os contactos do transmis-
sor podem estar sujos, partidos
ou mal ajustados.

Meios de corrigir:

a) Procede-se a limpeza,
substituição do transmissor ou
ajustagem.
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b) Defeito no motor da re- b) Substitue-se a repetidora
petidora. e verifica-se o ponto defei-

tuoso.
c) Circuito interrompido em c) Localisado o ponto com

algum ponto entre o transmis- uma lâmpada de prova, pro-
sor e as repetidoras. cede-se o reparo.

d) Fusíveis do quadro de d) Verifica-se se ha curto-
repetidoras queimados. circuito ou "terra" no circuito,

antes de se collocar novo fu-
sivel.

e) Os commutadores do qua- e) Procede-se a limpeza ou
di o das repetidoras não fazem ajustagem.
bom contacto.

7° — Avaria num órgão qualquer da agulha.

Partir-se uma das peças da agulha, é um caso rarissimo.

O Commandante Camargo cita em seu trabalho que, du-
rante três annos em que tivera sob sua guarda as agulhas do
encouraçado "Minas-Geraes", avaria num dos órgãos da agulha,
só tivera uma: um dos braços dos contactos do transmissor
partiu-se em serviço.

Uma falha que se pôde dar na agulha e que por termos
soffrido as conseqüências, cumpre-nos chamar a attenção sobre
ella, principalmente por que não consta das instrucçces da casa
Sperry, é a seguinte: a agulha em funecionamento durante um
largo espaço de tempo, devido ao super-aquecimento resultante
do funecionamento excessivo ou do próprio compartimento em
que se acha installada, a caixa do rotor, soffre uma dilatação,
dando em resultado uma pequena deformação que é sufficiente
para crear uma resistência ao movimento livre do eix.i do rotor.
Esta resistência torna-se notável quando se quer dar novamente
partida a agulha. E' natural, a corrente é calculada para vencer a
inércia do rotor na partida, mas insufficiente para vencei-a com
uma sobrecarga de resistência ao movimento do eixo, donde a
impossibilidade de se movimentar a agulha nestas condições.

No encouraçado "Minas Geraes. o Commandante Camargo
teve oceasião de notar esta falha numa das agulhas MKV,
depois da sua chegada a este porto, de regresso de Nova-York.

Esta falha, a principio, desnorteará, porque faz pensar ein
alguma falha nos circuitos electricos, mas, verificada que não é
esta a causa e sim devido á pequena deformação da caixa do rotor,
o recurso que se deve empregar para corrigir é simples e efficaz;
abre-se a válvula do vácuo e deixa-se o ar penetrar na caixa, li-
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vremente, igualando-se, deste modo, as pressões sobre as paredes
da caixa. Geralmente, é sufficiente para fazer voltar a agulha as
condições primitivas de funccionamento regular, mas- se ainda
assim fôr insufficiente, faz-se uma ligeira pressão na caixa, com
a bomba, e certamente a deformação desapparecerá.

8° — Lubrificação imperfeita.

Sendo a agulha um instrumento extremamente sensivel, to-
das as causas de attrictos devem ser eliminadas.

A lubrificação imperfeita produzindo arrastamento entre as
peças é uma das causas evidentes de attrictos.

Os cuidados que se devem ter para uma perfeita lubrificação
já foram estudados anteriormente.

357. Cada vez mais se torna necessário a installação de
uma sala especial na D. G. N., para que nella se façam balan-
ceamento e reparo geral nas agulhas gyroscopicas.

358 — O perfeito balanceamento de uma agulha gyroscopica
é condição essencial para o seu funccionamento correcto.

O balanceamento deve ser feito em terra, e exige uma appa-
relhagem especial.

A casa Esperry tem uma sala especial onde a agulha é ri-
gorosamente balanceada antes de ser entregue ao comprador.

A agulha, uma vez balanceada, raramente altera o seu ba-
lanceamento.

As posições dos pesos compensadores são devidamente mar-
caelos ele modo que, mesmo que se proceda a uma desmontagem
completa do apparelho para limpeza e substituição de peças e,
depois, na montagem, sejam mantidos rigorosamente as posições
anteriores das mesmas peças, o balanceamento não se altera.

(1) Como subsidio illustrativo de seu bem elaborado trabalho sobre —

agulhas gyroscopicas, o commandante Affonso Camargo fez annexar
uma excellente descripção das operações de balanceamento das agulhas
Sperry; e nós, mais uma vez tomamosa devida venia em fazer transcrever
nestas ligeiras notas sobre as agulhas gyroscopicas, tudo quanto se refere
ao assumpto relativo ao balanceamento, extrahido do trabalho desse nosso
distincto e estudioso collega. Supprimimos algumas figuras que julgamos
desnecessárias.
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A descripção detalhada das operações de balanceamento, só
se enquadra neste trabalho como subsidio illustrativo, por isso
que não estamos habilitados, na nossa Marinha de Guerra, a exe-
cutar balanceamento completo da agulha, pela falta absoluta da
apparelhagem que requer tão importante operação.

E' verdade que, tão reduzido é ainda o numero de agulhas
gyroscopicas que possuímos e tão dispendiosa a apparelhagem
para um balanceamento perfeito, que bem se explica não estar-
mos ainda apparelhados para tal emprehendimento.

Na Marinha Americana, onde a agulha gyroscop;ca é usada
em todos os navios da esquadra, inclusive nos Destroyers e Sub-
marinos, existe em cada um dos seus principaes Arsenaes, uma
secção especial perfeitamente apparelhada para o balanceamento

e reparo das agulhas gyroscopicas.
E' esta uma secção technica e que exige pessoal especialista,

conhecedor perfeito dos menores detalhes, no manejo da agulha
gyroscopica.

A verificação do balanceamento póde-se fazer mesmo á
bordo, da mesma fôrma, algumas pequenas ajustagens.

SUBSTITUIÇÃO DO ELEMENTO SENSITIVO

A substituição do elemento sensitivo, em caso de avaria,
pelo elemento de sobresalente, altera o balanceamento, como é na-
tural, mas para isso é que os pesos compensadores tem as marcas

duplas de modo a serem ajustados de accôrdo com o elemento
sensitivo em serviço.

No caso de tratar-se de um equipamento duplo, a casa
Sperry procede o balanceamento de cada agulha, e em seguida,
procede a novos balanceamentos com o elemento sensitivo de so-
bresalente, marcando as posições relativas dos pesos compensa-
dores para cada caso.

Em que consiste o balanceamento de uma agulha gyros-
copica?

Em proceder ao equilíbrio de todas as suas peças de modo
tal, que se obtenha uma perfeita horizontabilidade e verficalidade
dos eixos.

As varias forças que actuam sobre a agulha, taes como: a
gravidade, acceleração, força directriz e centrifuga, agem justa-
mente sobre os eixos horizontal e vertical, razão pela qual o ba-
lanceamento deve ser feito com o máximo rigor possível, d'outre
modo forças externas actuarão em direcções indesejáveis, intro-
duzindo movimentos precessionaes perturbadores.

As indicações precisas da agulha dependem inteiramente
do gráo de perfeição com que se procede o balanceamento, tanto
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das diversas peças, separadamente, como de todos os elementos
em conjuncto.

BALANCEAMENTO DA RODA GYROSCOPICA

O balanceamento da roda gyroscópica somente a Casa cons-
tructora poderá fazer, porém, esta operação uma vez executada

não mais soffre alteração, a não ser em casos especiaes.
Em todo o caso, como illustração, mostraremos em rapidcs

traços, como se procede, na casa Sperry, para se obter uma rock
gyroscópica perfeitamente balanceada.

BALANCEAMENTO DYNAMICO DO MOTOR

O balanceamento dynamico do rotor, é uma das operações
mais importantes, por isso que d'elle depende o gráo de precisão
da agulha.

O rotor deve gyrar exactamente em torno do seu centro geo-métrico.
Para que tal se consiga, o rotor é submettido á provas, as

mais rigorosas, até que se obtenha um perfeito balanceamento.
Na casa Sperry, é feita do seguinte modo:
A roda é suspensa por um fio metallico fixo á um dos cx-

tremos do seu eixo.
O movimento rotativo é dado por um motor, que se vê na

parte superior. Tendo a roda adquirdo 5.000 RPM, um ope-
rador, com uma habilidade que só uma longa pratica lhe poderáfornecer, alliada á condições especiaes de bons nervos, calma e
paciência, toca, de leve, com a ponta de um lápis, a face externa
do eixo em rotação.

A roda não estando balanceada, a marca deixada pela pontade lápis não é continua.
Por tentativas, agindo-se sobre os parafusos de balancea-

mento existentes na própria roda, obtem-se, finalmente, uma
marca continua, o que denota o perfeito balanceamento.

Em seguida é a roda submettida a outra prova importante.
Collocada dentro da respectiva caixa, convenientemente se

gura á uma prensa especial, é dado ao rotor uma velocidade de
rotação que vae até 12.000 R. P. M. durante um período de 7 ho-
ras, afim de observar-se qualquer deformação que possa soffrer
a roda, devido á elevação de temperatura desenvolvida durante a
operação, ou mesmo á effeitos da força centrifuga.
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OPERAÇÕES DE BALANCEAMENTO

Terminada esta primeira phase, de um modo geral, podemos
dizer que as operações de balanceamento se dividem em duas
partes: balanceamento estático c balanceamento dynamico.

No balanceamento estático é que se differencism os pro-
cessos de balanceamento, conforme se trata de uma caixa oe
rotor a ser empregada na agulha de modelos MK I e MKII ou
modelo MK V.

A dif ferença está em que a caixa do rotor, no modele MK V,
deve obedecer á uma construcção mão pcndular, ao passo que nos
modelos MK I e MK II, depois de se obter uma perfeita hori-
zontabilidade e verticalidade dos eixos do gyroscopicc, da-se á
caixa um definitivo momento pendular.

O balanceamento dynamico, ou melhor, a igualdade do mo-
mento de inércia em relação ao eixo vertical do instrumento, é
necessário para se obter o funccionamento regular, quando su-
jeita aos movimentos inherentes do navio.

NÍVEIS

Os niveis montados na agulha, são ajustáveis e representam
papel importante no balanceamento.

As operações de balanceamento que vamos descrever, refe-
rem-se especialmente ao modelo da agulha MK V, sendo que para
os modelos MK I e MK II, os processos são quasi idênticos, só-
mente tendo-se em consideração a differença que já nos refe-
rimos.

359. Operações preliminares para o balanceamento
do elemento sensitivo antes de ser montado na aguiha. —
A caixa do rotor, com o respectivo rotor ajustado para o funecio-
namento, o manometro do vácuo e niveis, installados em sua°
respectivas posições, é montada no annel vertical com os con-
duetores da corrente triphasica fixos aos terminaes da caixa.

360. Balanceamento estático ou ajustamento não
PÊNDULAS do rotor e caixa. — Com o elemento sensitivo mon
tado nas condições acima, procede-se a uma installação como mos-
tra a (fig. 43), (a posição dos niveis é differente do que mostra
a figura).

Km seguida colloca-se um peso de meia onça (14 grammas)
no extremo inferior da caixa, com o seu centro de gravidade a
beira da caixa e sobre o eixo vertical. Este peso representa o peso
do óleo nos depósitos especiacs para o eixo do rotor.



— 127 —

Nestas condições procede-se o balanceamento não pendular
do rotor e respectiva caixa, addicionando pesos rigorosamente
iguaes em duas pequenas hastes bem por baixo dos boccaes da
caixa, tendo o cuidado de fixal-os rigidamente.

361. Balanceamento do oscillador balístico de mer-
curió. — O oscillador balistico de mercúrio, com o respectivo
braço, porém as caixas sem mercúrio, é montado na secção infe-
rior do annel phantasma, fora da agulha.

E adoptando-se a mesma montagem da (fig. 43) deita-se a
secção do phantasma sobre os supportes de madeira, e procede-se
o balanceamento de modo que as caixas depósitos de mercúrio
mantenham-se horizontalmente.

Obtem-se este balanceamento pela elevação ou abaixamento
dos pesos situados nas tampas das caixas.

Deve-se ter o cuidado de manter os pesos com afastamentos
iguaes das tampas das caixas.

Obtido o balanceamento não pendular do balistico colloca-se
a secção do phantasma em pé sobre os supportes, de modo que o
balistico possa oscillar livremente, e procede-se o balanceamento
em relação ao eixo horizontal.

Vil II7
Fig. 43 — Balanceamento estático

Addicionam-se pesos ao lado mais leve até que se obtenha
perfeita horizontabilidade. Estes pesos são collocados pela parte
interna dos braços.

E' conveniente voltar-se ao primitivo balanceamento afim de
verificar se houve alguma alteração.
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362. Montagem e ajustagem do elemento sensitivo
na agulha. — Monta-se o elemento sensitivo na agulha, de
accôrdo com as instrucções constantes do capitulo anterior.

Procede-se a ajustagem da suspensão conforme já estu-
damos.

Em seguida, toma-se o nivel especial de balanceamento (V.
fig. 44) e procede-se a ajustagem deste nivel, da seguinte fôrma;
colloca-se o nivel apoiando os braços sobre duas taboas dispostas
em posição horizontal, como mostra a (fig. 44) e tendo-se o
cuidado de marcar os pontos de apoio.

WêM.
V—_-

Fig. 44 — Ajustagem do nivel

Se a bolha do nivel não estiver a meio, age-se sobre os para-
fusos de ajustagem até que o centro da bolha venha bem a meio,
isto é, leia-se 50. Inverte-se a posição do nivel. Supponha-se que
o centro da bolha indique 40, por exemplo; por meio de uma
cunha introduzida por baixo de uma das taboas traz-se a bolha
á 45 c com o parafuso de ajustagem do nivel completa-se o mo-
vimento da bolha até que se leia 50 bem ao centro da bolha. In-
verte-se novamente a posição do nivel e repete-se a mesma ope-
ração até que em ambas posições o centro da bolha indique 50.
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O nivel assim ajustado indica perfeita horizontabilidade entre
os pontos de apoio e acha-se prompto para ser usado.

A funcção deste nivel é a ajustagem dos niveis da agulha, e
para que tal se obtenha procede-se da seguinte fôrma: o nivel
de balanceamento é collocado na agulha justamente na posiçãocomo indica a (Fig. 45). Por meio de grampos especiaes, ajus-
taveis, colloca-se o elemento sensitivo bem a centro em relação
ao phantasma e horizontaliza-se o eixo da caixa por meio dos re-
feridos grampos ajustáveis e o nivel especial.

^HF^J
Fig. 45 — Posição do nivel de ajustagem, na agulha

A bolha do nivel a centro, não ha duvida que o eixo está per-
feitamente horizontal.

Nestas condições faz-se a ajustagem dos niveis installados
na agulha por meio dos parafusos de ajustagem em cada nivel.

363. Baeanceamento horizontal da caixa e rotor. —
Ás duas hastes situadas bem por baixo dos boccaes, fixam-se
provisoriamente dois pesos de uma libra cada um, um de cada
lado da caixa.

Deve-se ter o cuidado de não se modificar a posição dos pesoscollocados anteriormente no balanceamento não pendular da
caixa.
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Com addicionamento destes pesos, o rotor e a caixa tornam-se
um tanto pendular e é possivel que haja preponderância para um
dos lados. Neste caso, modifica-se ou muda-se as posições dos
pesos horizontaes da caixa até que as bolhas dos níveis venham
ao centro.

A garra inferior deve ser ajustada nesta posição.
Obtido este balanceamento, retiram-se os pesos de uma libra

cada um, e procede-se a montagem do oscillador balístico de mer-
curió.

364. AjUSTAGEM DO OSCILLADOR BALÍSTICO DE MERCÚRIO.
Montado o balístico, o braço de ligação é fixo á face inferior

da caixa do lado N, e o ponto de ligação excêntrica desviado
3/16" para E.

A ajustagem de ligação excêntrica no sentido EW é feita
com todo rigor na Fabrica, e as posições exactas dos pivots de
suspensão do balístico devidamente marcadas de modo que na
montagem só se tem que attender ás marcas.

A ajustagem no sentido N. S. é feita no extremo do próprio
braço por meio de parafusos de ajustagens.

Monta-se, em seguida, os pesos compensadores no annel ver-
tical, como já foi explicado.

365. Balanceamento vertical do elemento sensitivo.
O balanceamento consiste em trazer o centro de gravidade do

elemento sensitivo em alinhamento com o eixo vertical passando
pelo centro de suspensão.

No plano E:W — Com a caixa do rotor e balístico ligados
pelos grampos e as bolhas dos níveis á centro, coiiunuta-se o sys-
tema de acompanhamento.

Retiram-se os contactos, continuando os trolleys cm suas po-
sições.

Colloca-se a agulha a 0o e neste ponto exercendo-se uma
pressão com os dedos, dá-se uma depressão á rosa ele 5o a 10°
abaixo da horizontal para o lado de N.

Se o zero da rosa move-se para W, por exemplo, é signal
que o elemento sensitivo está mais pesado do lado E. e, neste caso,
os pesos compensadores devem ser ajustados até que o elemento
sensitivo se mantenha em equilíbrio quando se inclina a rosa.

Esta depressão deve ser feita durante um curto espaço de
tempo.

No plano N:S — A' agulha, nas mesmas condições ante-
riores, exerce-sc uma pressão com os dedos em 90° dando-se uma
depressão de 5o a 10° á rosa.
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Se o zero move-se para W, indica que o elemento sensitivo
está mais pesado do lado S e vice-versa.

Para corrigir esta tendência desloca-se, de accôrdo, o pino
guia vertical inferior e por meio de um parafuso de ajustamento e
uma chave especial para manobral-o.

Na parte inferior do annel phantasma, do lado S, existe a
abertura por onde deve passar a referida chave de ajustagem.

Como verificação, deve-se repetir esta operação fazendo-se
a depressão da rosa em 270°c.

366. Encher as caixas do balístico com mercúrio —
Colloca-se as válvulas de latitude das caixas em 60" — 70°.

Abre-se uma das caixas e derrama-se o mercúrio com
cuidado, dando tempo para que se distribua igualmente peloscompartimentos.

O mercúrio deve ser perfeitamente puro e limpo, e a quan-tidade de 2 kilos justos.

Recollocada a tampa da caixa, por meio dos grampos, col-
locam-se as bolhas dos niveis a centro.

Nessas condições está a agulha prompta para o

367. Balanceamento combinado — Compound Ba-
lance — E' este um balanceamento bem difficil e exige uma
certa pratica e habilidade do operador.

Para este balanceamento, dois niveis especiaes são precisos,ambos dando indicações precisas de um minuto cada di-
visão.

Os niveis para o balanceamento são acondicionados em
caixa especial e fazem parte do equipamento da agulha gyros-
copica.

A montagem destes niveis é feita da seguinte maneira:
(V. fig. 46).

O nível A montado sobre a parte fixa, isto é, sobre a ar-
madura supporte (spider).

O nivel B (armação menor) é montado sobre a cabeça da
suspensão, participando, portanto, dos movimentos do elemento
sensitivo.

Para montagem dos niveis retira-se a cobertura metallica
protectora da suspensão.

mina-se
interno.

A parte da agulha sobre a qual é montado o nivel A, deno-
i-se o elemento externo, e a que contém o nivel B, elemento
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Os balanceamentos combinados a se fazerem são:
1.° — Balanceamento do elemento interno com relação aos

eixos N:S e E:W.
2° — Balanceamento do elemento externo com relação aos

movimentos de proa e popa e bombordo á boréste.
O fim desta operação é assegurar a perfeita verticalidade

do eixo do instrumento em quaesquer condições de mar.
Antes de iniciar-se o balanceamento, collocam-se os mostra-

dores correctores a zero, os anneis cardans livres e o elemento
interno bem a centro com relação aos trolleys.

368. Balanceamento combinado do elemento in-
terno — O zero da rosa é posto em coincidência com a linha de
fé, e o nivel externo A nesta mesma direcção. O balístico (vai-
vula na posição 60" — 70° latitude) é ajustado de modo que a
bolha do nivel da caixa do rotor fique bem a centro.

O nivel externo A é, então, ajustado com a bolha a centro,
por meio dos parafusos de ajustagem do próprio nivel.

Dá-se um movimento no elemento interno collocando-o em
posição 180° e toma-se nota das posições das bolhas dos niveis
da caixa do rotor e do elemento externo.

Alterações nas posições das bolhas destes niveis, indicam
que a rotação do elemento interno deu em resultado a alteração
do balanceamento.

Pela ajustagem do balístico traz-se a bolha do nivel da caixa
do rotor ao centro e, pelo aeldicionamento ele peemenos pesos na
parte interna dos raios do circo azimuthal, traz-se a bolha do
nivel externo A á meio caminho, isto é, á posição média entre o
centro e o deslocamento máximo que chegou a bolha.

Depois da collocação destes pesos, nivela-se a caixa do ro-
tor com auxilio dos grampos, e em seguida completa-se o ni-
velámento elo nivel A.

Repete-se esta operação até que o deslocamento de 180°
dado ao elemento interno não altere as posições das bolhas dos
niveis A e o da caixa do rotor.

Colloca-se, agora, o nivel externo A em, direcção perpcn-
dicular á primitiva posição, continuando a rosa á zero, e traz-se
a bolha do nivel ao centro.

Dá-se ao gyro de 180° ao elemento interno e toma-se nota
da posição da bolha do nivel. Addicionando-se ou subtrahindo-
se os pesos collocados na face externa do annel phantasma, logo
por baixo dos pontos de suspensão do balístico, traz-se a bolha
a meio caminho do deslocamento total e completa-se o nivela-
mento com os próprios parafusos de ajustagem do nivel.
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Repete-se esta operação até que o deslocamento de 180°
do elemento interno não altere a posição da bolha do nivel.

369. Balanceamento combinado do elemento ex-
terno. — Colloca-se a rosa a zero, e o nivel B em posição per-
pendicular, trazendo-se a bolha ao centro por meio dos parafusos
de ajustagem do próprio nivel.

Dá-se uma rotação de 180° ao elemento e nota-se, se ha
deslocamento da bolha deste nivel, (deixa-se de parte o nivel A).

Havendo deslocamento da bolha do nivel B, como o ele-
mento interno já foi balanceado, é signal que este deslocamento
é devido ao elemento externo.

Para proceder-se o balanceamento do elemento externo,
age-se sobre os parafusos de ajustagem do annel cardan.

Para o balanceamento na direcção 90° — 270, faz-se pri-
meiramente a ajustagem do nivel da caixa do rotor com auxilio
dos grampos especiaes e, collocando-se o elemento interno na
direcção 0o — 180°, faz-se a ajustagem do nivel B, nesta di-
recção, com os próprios parafusos de ajustagem do nivel.

Dá-se uma rotação de 180° ao elemento interno e nota-se
o deslocamento das bolhas destes niveis.

A posição da bolha do nivel da caixa do rotor é corrigida
novamente com auxilio dos grampos e a do nivel B é trazida a
meio caminho do deslocamento total pelo addicionamento ou sub-
tracção de um peso na face interna da armadura supporte.

Na face interna da armadura supporte acha-se collocado
um peso, em posição diametralmente opposta ao motor azi-
muthal, afim de contrabalançar o peso deste motor.

E' com augmento ou diminuição deste peso que se obtém
este balanceamento.

Completa-se o deslocamento da bolha do nivel B até o cen-
tro, por meio dos parafusos de ajustagem do próprio nivel.

Repete-se esta operação até se obter um perfeito balancea-
mento.

Para uma verificação, liga-se o circuito de 22 volts e, dei-
xando-se o elemento interno descrever um movimento azimuthal
completo, observa-se as bolhas dos niveis. Se o deslocamento é
maior que uma divisão do nivel, é signal que o balanceamento

não está perfeito e torna-se conveniente repetil-o.

370. Balanceamento não pendular com a agulha em
funcciomento. — Já vimos como se faz este balanceamento
com a agulha parada, mas é preciso completal-o com a agulha
em funccionamento.
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Feito o balanceamento combinado, dá-se partida á agulha,
mantendo-a em funccionamento durante 5 ou 6 horas afim de
aquecel-a.

Durante este tempo deve-se manter o eixo do rotor, o mais
que fôr possivel, horizontal, collocando-se, temporariamente,
pesos no lado mais baixo do balistico. Em seguida, pára-se o ro-

tor, invertendo-se o circuito triphasico, e prende-se o balistico,
com o rotor horizontal. Nestas condições, verifica-se a su.->-
pensão, afim de eliminar-se qualquer pequena torção que te-
nham os fios metallicos.

Desmonta-se o balistico do apparelho e dá-se novamente
partida á agulha, prendendo-se a caixa do rotor, até cpte o rotor
tenha alcançado sua velocidade normal, quando, então, se dá
partida ao systema de acompanhamento.

Colloca-se a agulha exactamente no meridiano (na sala de
provas acha-se traçado a direcção do meridiano verdadeiro) e o
rotor horizontal.

Addicionam-se pesos aos raios da caixa do lado sul ou norte,
conforme, dividir.do-se cada peso e addicionando-se também
quantdades iguaes aos lados Leste e Oeste do eixo vertical; até
que a agulha inova-se para W numa velocidade relativa de
\5 X sen da latitude local. Na latitude de 41° N, esta veloci-
dade relativa corresponde ao deslocamento de ura grau cada
seis minutos.

A bolha do nivel, naturalmente, deve-se mover para o lado
de leituras maiores, pois em caso contrario é conveniente parar-
se a agulha e verifcar-se novamente a suspensão.

371. Balanceamento vertical do elemento sensitivo
Á quente. — Terminado o balanceamento não pendular, monta-
se o balistico. Com o rotor parado e a agulha ainda quente, faz-
se a ajustagem do balistico por meio dos grampos até que o
bolha do nivel venha á centro.

Nestas condições, verifica-se o balanceamento vertical,
como já ficou descripto anteriormente.

372. Balanceamento horizontal do oscillador ba-
LiSTico DB MERCÚRIO. — Depois do balistico ajustado, com a
bolha do nivel bem a centro, folga-se um pouco os grampos de
ajustagem e nota-se qual o lado do balistico mais pesado.

Sc houver diffcrença sensível de pesos, eleva-se o lado mais
pesado por meio do parafuso de ajustagem do braço de connexão
excêntrica.

Findo este balanceamento é conveniente verificar-se o ba-
lanceanicntu combinado.
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373. AjUSTAGEM DAS VÁLVULAS DO BALÍSTICO.  A par-
tida do rotor dá-se com a caixa presa pela garra, como já vimos,
e, para esta ajustagem, assim se conserva, até que o rotor tenha
adquirido velocidade normal, quando então se colloca a agulha
em coincidência perfeita com o meridiano e a bolha do nivel á
centro. Nesta posição espera-se uns dois minutos até que o mer-
curió se devida igualmente pelas caixas, findos os quaes mano-
bra-se as válvulas collocando-as de accôrdo com a latitude local.
Esta manobra deve ser feita rapidamente e com cuidado para
que não se perturbe o funceionamento da agulha.

Dá-se liberdade, então, á caixa do rotor e deixa-se a agulha
por si só estacionar no meridiano. Se nesta posição a bolha do
nivel não estiver bem á centro, addicionam-se pequenos pesos
nas faces internas dos braços do balistico, até que se observe
perfeita horizontabilidade do balistico.

374. Balanceamento dynamico. — O balanceamento
dynamico comprehende duas phases distinetas:

1." — Referente ás forças acceleractrizes;
2.° — Referente ás forças centrífugas.
Os movimentos oscillatorios do navio dão logar a esforços

sobre a agulha que se resolvem em forças acceleratrizes e cen-
tri fugas.

A força acceleratriz é originada pela mudança de movi-
mento angular a meio da oscillação.

375. Balanceamento das forças acceleratrizes. —
Para proceder-se este balanceamento é necessário que as forças
centrífugas sejam eliminadas, o que se consegue fixando-se a
suspensão cardan.

Esta prova é feita da maneira seguinte: a agulha, com a
suspensão cardan presa, é collocada numa armação.

A installação desta armação é feita de modo que a oscilla-
ção se dê numa direcção NE:SW.

Dá-se partida a agulha, e espera-se até que ella chegue de-
finitivamente á sua posição de repouso, em coincidência perfeita
com o meridiano verdadeiro.

Nestas condições inicia-se a prova de oscillação. Um ope-
rador tendo amarrado um cordão á amarração e justamente na
direcção NE:SW (esta direcção é definitivamente marcada na
sala de provas e sobre a qual devem deslizar as pequenas rodas
inferiores da armação) faz oscillar a agulha dentro de um arco
de 10 ou 15 gráos, durante o espaço de uma hora, tomando nota
de 15 em 15 minutos das alterações nas indicações da agulha.
Se a agulha apresentar desvio para IV, augmentam-se os pesos



— 136 —

das tampas das caixas, de quantidade rigorosamente iguaes para
cada lado, ou elevando os pesos, também, igualmente.

Em caso de desvio para E procede-se inversamente.
Por tentativas consegue-se o perfeito balanceamento.

376. Balanceamento das forças centrífugas. — O
processo consiste em igualar os esforços centrífugos sobre a
agulha.

A oscillação é feita com a suspensão cardan livre e os des-
vios resultantes são corrigidos agindo-se sobre os pesos com-
pensadores: affastando-se em caso de desvio para W, e appro-
ximando-os quando o desvio é para E.

As posições dos pesos compensadores devem ser devida-
mente marcadas e os pesos rigidamente fixos.

Provas finaes para acceitação da agulha. — Termi-
nando este balanceamento a agulha acha-se prompta para as
provas no apparelho Scoresby, e todas as demais que se julgarem
necessárias para que fiquem devidamente provadas as boas con-
dições do apparelho.

A prova mais importante é, sem duvida, a do apparelho
Scoresby, uma plataforma especial movente, que consegue in-
terpretar, com vantagem, as ondulações mais desencontradas de
um mar revolto.

A fig. 47 mostra a installação do apparelho Scoresby.
A installação do apparelho Scoresby deve obdecer ás se-

guintes condições: 80° a 90° de balanço total, num espaço de
tempo de 8 a 9 segundos, combinado com arfagem e caturragem
de 20° a 25°, num periodo de 6 a 7 segundos e guinada de 20°
approximadamente num tempo entre 8 e 9 segundos.

E' evidente que uma agulha submettida a uma prova tão
rigorosa, transportada para bordo, não accusará erro algum de-
vido ás oscillações do navio. Por peiores que sejam as condi-
ções de mar e estabilidade do navio não chegará nunca, siquer
a igualar as oscillações interpretadas no apparelho Scoresby.
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"Sete de Setembro" em 14 de Junho do mesmo anno. Em 28 deste
ultimo mez foi nomeado pelo commandante da Força Naval do
Rio Grande doSul, seu Secretario e Ajudante de Ordens. Decla-
rou ter sido nomeado Cavalleiro do Cruzeiro em attenção aos ser-
viços prestados na Provincia do Rio Grande do Sul, por Decreto
de 25 de Março de 1840. Por nomeação do Presidente da dita
Provincia de 20 de Agosto do citado anno fez parte na Deputação
que pelo Exercito e Marinha veio comprimentar a Sua Magestade
O Imperador por occasião de Sua Maioridade. Declarou ter sido
nomeado Cavalleiro da Ordem da Rosa por Decreto de 2 de Dezem-
bro de 1845. Deixou de exercer o lugar de Secretario e Ajudante
de Ordens em27 de Setembro de 1849. Por desarmamento da escu-
na "Capivary, 

que commandava desde que deixou o lugar de Secre-
tario, passou para o vapor "Amélia" como subalterno em 16 de
Novembro do dito anno, e desembarcou na dita Provincia a 8 de
de Março de 1850. Por portaria do presidente da dita Provincia
de 10 de Abril seguinte foi nomeado para inspeccionar os Pharóes
da mesma Provincia. Por immediata Resolução de 8 de Fevereiro
del851tomada sobre Consulta do Conselho Supremo Militar de 31
do mez anterior, conta tempo de Serviço militar desde 4 de Março
1828 em diante, por se ter nessa data matriculado na Academia de
Marinha onde estudou com aproveitamento. Por Aviso de 30 de
Dezembro do dito anno de 1851 foi nomeado commandante do
patacho "Thereza".

Promovido a Capitão Tenente por Decreto de 3 de Março de
1852.

Por Aviso de 30 deste mez foi exonerado do commando do
patacho, o qual assumindo naquella provincia a 4 de Abril seguinte
deixou na Corte por desarmamento em 19 de Maio do mesmo anno.
Por Aviso de 16 de Junho seguinte foi mandado regressar para o
Rio Grande afim de continuar encarregado dos pharóes entre a
Capital da Provincia e a Cidade do Rio Grande, bem como da collo-
cação de marcos sobre a costa. Por Aviso de 12 de Agosto do
dito anno constou não ter sido empregado neste serviço por estar elle
contractado com um indivíduo, mas sim no balizamento da Lagoa dos
Patos. Por Aviso de 13 de Dezembro de 1854 foi nomeado Ajudante
da Capitania do Porto do Rio Grande do Sul, especialmente encarregado
da administração dos pharóes da Provincia deste nome. Por Aviso de
11 de Abril de 1855 constou que o Presidente da dita Provincia o tinha
posto as ordens do Tenente Coronel Ricardo Gomes Jardim afim de
coadjuval-o cm sua commissão, para o que assumiu o comando interino
do vaixir "Amélia" e pelo de 12 de Junho seguinte ter-se expedido
crdeni ao dito Presidente para fazel-o voltar a commisrSo visto estar
em disponibilidade.
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Por Decreto de 2 de Dezembro de 1861 foi promovido a Capitão
de Fragata. Por Aviso de 4 do mesmo mez foi despensado daquella
commissão e mandado recolher a Corte. Por Aviso de 25 de Janeiro
de 1852 foi nomeado para commandar a barca de escavação do Rio
Grande do Sul. Tendo requerido reforma em 19 de Junho de 1866,
foi mandado submetter a uma inspecção de saúde, pela qual em
Porto Alegre, a trinta e um de Agosto seguinte foi julgado incapaz
para o serviço da Armada, por soffrer de hepatisação na base do pul-
mão direito, acompanhado de freqüentes hemoptises e fistulas no
ânus, moléstias incuráveis. Por Decreto de 25 de Outubro de
1866. Communicado pela Secretaria a 28 foi reformado em Capitão
de Mar e Guerra com o respectivo soldo, nos termos do Alvará de
16 de Dezembro de 1790 e da primeira parte do § 1° do Art. 4o
da Lei n. 646 de 31 de Julho de 1852. Falleceu em Porto Alegre
em 9 de Outubro de 1890.

MANOEL LUIZ PEREIRA DA CUNHA

Filho do Marquez e da Marqueza de Inhambupe de Cima, natu-
ral da Bahia aonde nasceu em 1815.

Em virtude do determinado em Aviso da Secretaria d'Estado
dos negócios da Marinha de 28 de Novembro de 1828 se lhe assen-
tou praça de Guarda-Marinha no Io de Dezembro do mesmo anno
Por nomeação de 5 de Dezembro de i'831 embarcou na náo "Impe-

rador do Brasil" passou para a fragata "Constituição" a 14 do mesmo
mez, data em que se lhe passou Carta Geral por ter concluído os
estudos acadêmicos, passou para a fragata "Bahiana" a 19 de Março
de 1832, para a fragata "Imperatriz" em l2 de Abril seguinte, para
a corveta "Bertioga" em 11 de Maio do mesmo anno, e para a
charrúa "Carioca" em 11 de Setembro do dito anno.

Por Decreto de 23 de Janeiro de 1833 foi promovido ao posto
de Segundo Tenente. Passou para a corveta "Regeneração" em
11 de Fevereiro seguinte, para o paquete da Bahia em 11 de Abril
do.mesmo anno, destacou para o brigue "Caboclo" no qual naufra-
gou em 3 de Setembro do mesmo anno, e apresentou-se no Quar-
tel Genei.d da Marinha em 4 de Fevereiro de 1834, tendo vindo de
Pernambuco de passagem no brigue-barca "Pirajá". Por Aviso
de 6 de Maio seguinte embarcou na fragata "Pricipe Imperial"t da
qual desembarcou em 3 de Janeiro de 1835. Por Aviso de i'0 de
Março, síguinte foi .nomeado para embarcar na escuna "Rio da
Prata", deu parte de doente o que comprovou perante a junta medi-
ca. Por Aviso de 30 de Outubro do mesmo anno embarcou na
charniá "Carioca" da qual desembarcou em 4 de Novembro seguinte.
Por Nomeação de 15 de Fevereiro de 1836 embarcou no brigue
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"Niger" do qual desembarcou a 22 de Abril seguinte: e por outra
nomeação de 9 de Maio do mesmo anno embarcou na corveta
"Dois de Julho" da qual desembarcou em 24 de Dezembro seguinte;
tornou a embarcar para esta mesma corveta por nomeação de 17
de Maio de 1837, e a desembarcar a 3 de Junho seguinte. Por
Decreto de 7 de Setembro de 1837 foi promovido a Primeiro Tenen-
te e em virtude do de 15 do mesmo mez conta antigüidade deste
posto de 22 de Outubro de 1836. Por nomeação de 15 de Fevereiro
de 1838 embarcou na corveta "Regeneração" da qual desembarcan-
do a 16 de Maio seguinte foi a 22 nomeado para embarcar na escuna
"Legalidade" afim de ser transportado para a Província do Rio
Grande do Sul, aonde chegando passou para o brigue-barca "Sete
de Setembro" em 10 de Junho do citado anno; assumiu o comman-
do da canhoneira numero nove em 15 de Julho seguinte, e nesta
guarnecendo o Passo do Contrato no Rio Cahy foi prisioneiro no
Io de Fevereiro de 1839, escapando-se dos rebeldes e apresentan-
do-se na cidade de Porto Alegre a 3 do mesmo mez seguiu para
a Corte onde chegando a 29 de Junho seguinte ficou preso em
sua casa para responder Conselho de Guerra. Por sentença do
Conselho Supremo Militar de Justiça de 25 de Setembro do dito
anno de 1839 foi absolvido. Por nomeação de 25 de Outubro se-
guinte embarcou no brigue "Imperial Pedro". Em 29 do dito mez
foi nomeado para barca a vapor S. Salvador fazer uma viagem
redonda afim de reconhecer o sistema de navegação a vapor, exer-
cicio das machinas, e as entradas e saidas dos portos onde tocasse,
devendo apresentar um itinerário da viagem com as observaçõs
geographicas que podesse fazer no decurso da mesma, passou para
o dito vapor a 30 de Novembro afim de cumprir esta commissão,
regresou a um de Dezembro, a 21 foi de novo nomeado para fazer a
mesma commissão na barca de vapor "S. Sebastião", quando regres-
sou desta foi de novo nomeado em 13 de Janeiro de 1840 para repetir
a mesma commissão na barca de vapor "Pernambucana". Em 6
de Abril seguinte participou o Presidente da Província do Maranhão
ter lançado mão deste Official, que no dito vapor seguia para o Pará
cumprindo sua commissão, para ir tomar o commando da companhia
de Imperiaes Marinheiros estacionada na Villa de Itapicumerim em
conseqüência de achar-se gravemente enfermo o Official de Marinha
que a commandava.

Apresentou-se no Quartel General da Marinha em 4 de Outubro
do mesmo anno, vindo daquella Província em commissão. Por Aviso
de 6 de Novembro seguinte foi mandado regressar a dita Provincia
no primeiro paquete a vapor que para ali partisse, o que cumpriu em
13 de Janeiro de 1841. regressando a Corte doente deu parte de prom-
pto em 30 de Junho seguinte. Por nomeação de 9 de Julho embarcou
escuna "Lebre" da qual desembarcou em 28 de Setembro, por no^
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meação de 14 de Novembro embarcou na fragata "Príncipe Imperial",
passou para a corveta "Dois de Julho" a 18 do mesmo mez de No-
vembro de 1841, e desembarcou por doente em 2 de Outubro de 1842.
A 3 de Novembro seguinte assumiu o commando da barca de vapor
"Fluminense" na qual seguiu a 11 de Dezembro do mesmo anno
para a Província do Rio Grande do Sul.

Por Aviso de 27 de Maio de 1846 foram-lhe concedidos 6 mezes
de licença com vencimentos, podendo delia servir como lhe con-
viesse. Desmbarcou para gozal-a em 2 de Julho seguinte: apresen-
tou-se em 2 de Janeiro de 1847, e por Aviso de 21 de Maio seguinte
foi nomeado para tomar de novo o commando da dita barca de vapor,
a qual passou mostra de armamento em 15 de Julho do mencionado
anno.

Promovido a Capitão-Tenente por Decreto de 3 de Março de
1852. Por Aviso de 12 de Maio de i'854 foram-lhe concedidos 3
mezes de licença com soldo e quinta parte para vir a Corte, devendo
entregar o commando interinamnte ao official seu immediato; a 28
de Agosto seguinte fez entrega do dito commando e entrou no gozo
da licença, finda a qual reassumiu-o a 1 de Dezembro do mesmo
anno. Em virtude da autorisação concedida ao Presidente da Pro-
vincia do Rio Grande do Sul em Aviso de 7 de Fevereiro de 1856,
passou o dito vapor a ser considerado armado a transporte e este
official, seu commandante, incumbido de fiscalisar e inspeccionar o
seu fabrico, por ordem do dito Presidente de 27 de Maio seguinte.
Em virtude do determinado ao mencionado Presidente em Aviso de
14 de Janeiro de 1859 passou mostra de armamento o dito vapor em
31 do mesmo mez. Autorisado pelo Aviso do 1." de Abril de 1861,
o Presidente da dita Província concedeu-lhe 2 mezes de licença com
soldo, pelo que deixou o dito commando a 15 do msmo mez, e apre-
sentando-se delia reassumiu-o a 10 de Junho seguinte.

Foi promovido ao posto de Capitão de Fragata por Decreto de
2 de Dezembro do dito anno de 1861. Por Aviso de 4 deste ultimo
mez foi exonerado do commando do vapor "Fluminense e mandado
recolher a Corte: Entregou o dito commando e desembarcou a 15
do mesmo mez, e de passagem no paquete a vapor "Apa" trans-
portou-se para a Corte onde se apresentou no Quartel General da
Marinha a 26 do mesmo. Por Aviso de 7 de Janeiro de 1862 foi
nomeado para se encarregar da Direcção dos Pharóes da Lagoa dos
Patos. Em 12 de Março de 1864 communicou a Secretaria haver
se expedido Aviso ao Presidente da Província do Rio Grande do
Sul o autorisando a conceder 3 mezes de licença de favor a este
Official: depois de ter gosado esta licença reassumiu o seu lugar
em 6 de Julho seguinte, e deixando-o a 16 do mesmo mez por ter
sido chamado a Corte, para aqui seguiu: a 20 de Agosto communicou
a Secretaria que fora nomeado Vice-Director da Escola de Marinha;
a 23 apresentou-sc no Quertel Gemera! da Marinha e a 29 do mez
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de Agosto de 1864 assumiu o lugar de Vice-Director da Escola de
Marinha. Por Aviso de V8 de Outubro de 1866 foi mandado expedir
as necessárias ordens para que este official fosse posto a disposição
do Marechal do Exercito, Marquez de Caxias para o empregar como

achasse comveniente. Por Decreto de 14 de Novembro seguinte
foi exonerado do lugar de Vice-Director da Escola de Marinha, com-
municado pela Secretaria em 20 do mesmo mez. Em 24 de Novem-
bro de 1866 foi nomeado pelo Excellentissimo Marquez de Caxias,
General em Chefe de todas as Forças Brasileiras em operações con-
tra o Governo do Paraguay para seu Secretario e Ajudante de
Ordens. Do officio do commandante em chefe de 7 de Junho de

1866 consta que este official na qualidade de fiscalizar a inspecciouar
os contractos de todos os navios de transporte ao serviço do exerci-
to fez uma economia nos fretamentos e despendidos de carvão, que

passou aos cofres públicos, mais de metade da somma que se gas-
tava com tal serviço, e os conserva com tal disciplina que os rivalisa

com os vapores da Esquadra.
Foi promovido ao posto de Capitão de Mar e Guerra por De-

creto de 12 de Abril de 1868. Como secretario e Ajudante de ordens
do Commandante em Chefe de Todas as forças do Brasil contra o

Governo do Paraguay foi louvado na ordem do dia numero 5, de
24 de Fevereiro de 1868. Pela Ordem do Dia numero 272 do com-

mando em Chefe de Todas as forças do Brasil contra o Governo do

Paraguay foi louvado como pertencente ao seu estado Maior pelos
bons serviços que prestou nos combates do memorável mez de De-

zembro de 1868. Consta que este official foi condecorado com os

hábitos de Cavalleiro das Ordens de Christo e da Roza. Sendo

também Cavalleiro da Imperial Ordem do Cruzeiro por serviços mi-

litares prestados no combate de 19 de fevereiro de 1868 com o Di-

ploma de 2 de Maio do mesmo anno, constando mais que fora con-

decorado com a medalha de Bravura dada pelo Ministério da Guerra

pelos combates do Estabelecimentos, Tororó, Avahy, e Lombas Va-

lentinas. Foi nomeado por Aviso de 21 de Janeiro de 1871, para
commandar o encouraçado "Brasil". Por Aviso de 6 de Setembro

de 1871, foram-lhe concedidos 2 mezes de licença com o respectivo

soldo para tratar de sua saúde na Corte. Apresentou titulo de

moço Fidalgo da Casa Imperial com data de 3 de Julho de 1823.

Apresentou titulo do Ajudante General do Exercito, declarando que
lhe tinha sido concedida a medalha de "Mérito" creada por Decreto
numero 4131 de 28 de Maio de 1868, pelos Combates de 6, 11, 17,
21, 25, 27 de Dezembro de 1868, conforme foi publicado em Ordem do
do Dia numero 644 de 27 de Fevereiro de 1869. Apresentou porta-
ria de 21 de Março de 1829, declarando que por Decreto de 20 do
mesmo me? tinha sido nomeado Cavalleiro de Christo. Apresen-
tou-se no Quartel General de Marinha a 29 de Novembro de 1871,

por ter finalisado a 28 do mesmo mez a licença de 2 mezes que tinha
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obtido para tratar de sua saúde. Apresentou o diploma de Cavaleiro
da Ordem do Cruzeiro, por Decreto de 11 de Abril de 1868. Apre-
sentou os diplomas de Cavalleiro de São Bento de Aviz, por Decreto
de 1 de Março de 1869, o de Commendador da Ordem da Roza, por
Decreto de 6 de Feveriro de 1872; e o da Medalha ^eral da Campanha
do Paraguay, com passador de ouro e com o numero 2. Por Aviso
de 10 de Fevereiro de 1874 foi dispensado do commando do encou-
raçado "Brasil" visto ter de seguir em outra, commissão, para que
será opportunamente nomeado. Consta da sua caderneta ter-se
apresentado a bordo do transporte "Visconde de Inhaúma" no Rio
de Janeiro em 27 de Dezembro de 1*871 afim de seguir para Santa
Catharina onde chegou a 29 do mesmo mez e anno, passando nesta
mesma data para o encouraçado "Brasil". Apresentou-se a bordo
do encouraçado "Brasil" na mesma data e assumiu o commando.
Pagou 13 mezes de Montepio adiantados a contar de Fevereiro de
1873 a Fevereiro de 1874, como consta do conhecimento da Pagado-
ria de Marinha sob numero 125 datado de 18 de Fevereiro de 1873.
Em cumprimento a ordem do dia do Quartel Gneral de Marinha sob
n. 32 de 11 de Fevereiro de 1874, desmbarcou do mesmo encoura-
çado "Brasil" na mesma data por ter sido por Aviso datado de 10
do mesmo mez de Fevereiro de 1874 dispensado do commando do
dito encouraçado". Entregou este commando ao Capitão de Mar
e Guerra José Manoel Picanço da Costa, então commandante do
encouraçado Silvado" em o mesmo dia 11 de Fevereiro do dito anno.
Por Aviso de 25 de Julho de 1874, foi nomado para commandar a
Divisão Naval do Rio Grande do Sul. Seguiu no paquete Camões
a 24 de Setembro do dito anno; chegou ao Rio Grande do Sul a 29
do mesmo me, apresentou-se no vapor "Silveira" na mesma data e
assumiu o commando da Divisão Naval no mesmo dia. Passou para
o "Henrique Martins" em 15 de Outubro e para o vapor "Apa" a 12
de Janeiro de 1875. Passou para o "Henrique Martins" em 11 de
Novembro de 1875 e para o "Apa" a 11 de Dezembro: para o Henri-
que Martins a 12 de Fevereiro de 1876 e para o Henrique Dias a 26
de Abril, passou para o Hnrique Martins a 11 de Maio e para o Hen-
rique Dias a 22 de Maio, e para o "Apa" a 4 de Julho e para o "Hen-

rique Martins" a 28 de Agosto de 1876.
Por Decreto de 28 de Dezembro de 1876, foi promovido ao posto

de Chefe de Divisão. Desembarcou a 24 de Fevereiro de 1877 afim
de seguir para a Corte tendo entregado o commando da Divisão ao
Official mais antigo. Por communicação da Secretaria de 9 de
Abril de 1877 constou que por participação da Presidência da Pro-
vincia do Rio Grande do Sul, havia este official fallecido no dia 18 de
Março deste anno de 1877.

Archivo da Marinha, 7 de Janeiro de 1929.
Celso Romkkk Adacto di Oi.ivf.ira Mf.i.lo

Director do Archivo da Marinha Sargento Naval
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ANTÔNIO LOPES DE MESQUITA

Filho de Antônio Lopes de Mesquita e de D. Anna Florinda
Alves, nasceu em Janeiro de 1807, na Bahia.

Por Aviso da Secretaria d'Estado dos Negócios da Marinha de
29 de Maio de 1829 foi nomeado Voluntário da Armada, com a clau-
sula de freqüentar os estudos e apresentar a competente carta de
approvação, sem o que ficaria de nenhum effeito esta nomeação.
Por Aviso de 6 de Junho seguinte embarcou no transporte "Trinta

de Agosto"; passou para a charrúa "Thetis" a 17 do mesmo mez, e
desembarcou a 12 de Fevereiro de 1830. Por Aviso de 30 de No-
vembro seguinte, foi determinado que se continuasse a consideral-o
na Escola como Voluntário, da Armada, visto ter sido julgado no
exame que fez, nas mesmas circunstancias que um Sota-Piloto por
tempo indeterminado, e ter provado ser natural da Bahia. Por
Aviso de .5 de Janeiro de 1831 embarcou na fragata "Piranga", passou
para a fragata "Bahina" em 3 de Março seguinte, para o brigue-barca
"Olinda" em 16 de Março de i'832, para o brigue "Santa Cruz" em
6 de Outubro seguinte, para a fragata "Imperatriz" em 15 de No-
vembro, para o paquete "Januaria" em 5 de Dezembro e desembarcou
a 10 do dito mez de Dezembro de 1832. Por Aviso de 24 do mesmo
mez embarcou no paquete "Leopoldina" do qual desembarcou no 1°
de Junho de 1833. Por nomeação de 9 de Julho seguinte embarcou
na escuna "Fluminense".

Por Decreto de 23 de Outubro de 1833 foi promovido ao posto
de Segundo Tenente. Desembarcou da escuna "Fluminense" em 20
de Novembro de 1834. Por Aviso de 13 de Janeiro de 1835 foi
nomeado para servir na escuna "Victoria" estacionada na Província
de Pernambuco, apresentou-se a bordo da dita escuna na mencio-
nada Província a 15 de Março seguinte,desembarcou a 17 de Agosto
de 1837 e de passagem no vapor "Urania" seguiu para a Corte. Por
Decreto de 7 de Setembro do dito anno de 1837 foi promovido a Pri-
meiro Tenente e por outro de 15 do mesmo mez conta antigüidade
deste posto de 22 de Outubro de 1836. Apresentou-se no Quartel
General da Marinha tendo desembarcado do dito vapor, a 15 do dito
mez de Setembro de 1837; e por Aviso de 18 do mesmo mez foram-lhe
concedidos 4 mezes de licença na forma da Lei para ir a cidade de
Campos, e pelo de 20 de Dezembro foi ella prorogada por mais 2,
com o soldo.

Apresentando-se em tempo competente foi nomeado por Aviso
de 4 de Abril de 1838 para embarcar na corveta "Amazonas", por
ordem do commandante da Divisão Naval estacionada na Província
do Pará commandou-a interinamente; de 4 de Outubro do dito anno
a i'8 de Janeiro de 1839; deixou este commando por ter sido nomeado
pelo Presidente da dita provincia para seguir em commissão para
o Amazonas afim de ser ali empregado convenientemente; para este
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fim embarcou no patacho "Maranhão" em 29 de Março seguinte e
passou a 29 de Abril do mesmo anno para o patacho "Januaria".

Sendo nomeado em 15 de Janeiro de 1840 pelo commandante da Ex-
pedição do Rio Amazonas, commandante geral da Villa Nova, e da
Barca "Independência" ali estacionada, seguiu de passagem na es-
cuna "Cinco de Outubro" e chegando a dita Villa assumiu os men-
cionados commandos em 2 de Fevereiro seguinte. Por ordem do
commandante Militar do Amazonas de 17 de Maio de 1842 entregou
o commando geral da referida Villa a 14 de Junho seguinte e no
navio de seu commando seguiu para a Villa de Santarém onde fun-
deando a 19 foi a 25 tranferido para o commando da escuna "Flu-
minense". Por Aviso de 25 de Agosto do dito anno constou que
ficava pertencendo a Primeira Classe dos Officiaes que constituíam
o Quadro da Armada, na conformidade do Decreto do 1.° de De-
zembro de 1841. Por mostra de desarmamento da mencionada
escuna destacou como subalterno para o patacho "Januaria" em 31 de
de Maio de 1843. Por Aviso de 14 de Julho seguinte constou ter-se
mandado recolher a Corte. Destacou para a barca "Independência"
no 1." de Setembro do mesmo anno e seguiu para a Capital do Pará,
onde chegando a 28 do mesmo mez passou a 8 de Dezembro seguinte
para o brigue " Capiberibe" afim de se recolher a Corte, porem em
Pernambuco desembarcou por doente em 27 de Fevereiro de 1844: a
8 de Março seguinte dali partiu em uma escuna mercante e chegando
a Corte apresentou-se no Quartel General da Marinha a 21 do mesmo
mez e deu parte de doente. Por Aviso de 27 desse mesmo mez fo-
ram-lhe concedidos 3 mezes de licença com soldo para ir a Campos,
pelo do 1." de Julho do mesmo anno foi prorogada por mais 6
mezes, porem sem vencimentos algum, e pelo de 2 de Setembro
seguinte foi mandado considerar esta prorogação com o meio soldo;
apresentou-se em tempo competente. Por nomeação de 10 de Abril
de 1845 embarcou na fragata Constituição, passou para a corveta
"Dois de Julho" a 11 do mesmo mez, para a corveta "União" a 1'5
de Março de 1846 e desembarcou a 2 de Maio seguinte. Por Aviso
de 25 deste mesmo mez foram-lhe concedidos 3 mezes de licença
com soldo para ir a Campos, pelo de 22 de Setembro seguinte foi
prorogada da mesma maneira por 3 mezes, e pelo de 9 de Dezembro
do mesmo anno foi de novo prorogada porem por 2 mezes e sem
soldo: apresentou-se em 22 de Janeiro de 1847. Em 29 de março
seguinte foi nomeado para commandar o brigue-barca "Berenice"
em desarmamento, passou como subalterno para a corveta "Ber-
tioga", em 21 de Maio seguinte; e em virtude do determinado em
Aviso <le 28 de Setembro do mesmo anno a commandar o cutter "Gua-

rany*' armado a transporte a 30 do mesmo mez, do qual armado em
Guerra por Aviso de 2 de Outubro de 1848, desembarcou a 22 de
Março de 1849. Por nomeação de 6 de Julho seguinte embarcou na
corveta "União". Por Decreto de 17 de Fevereiro de 1851 foi no-
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meado Cavalleiro da Ordem de São Bento de Aviz. Teve baixa
ao Hospital de Marinha em 8 de Janeiro de 1852; e alta para seu
navio a 31 do mesmo mez.

Foi promovido ao posto de Capitão-Tenente por Decreto de 3
de Março do dito anno de 1852. Foi-lhe conferido a Medalha de
Prata numero 2 estabelecida pelo Decreto do 1." de Abril do mencio-
nado anno de 1852, para a Esquadra que serviu no Rio da Prata.
Por desarmamento da dita corveta desembarcou a 18 de Maio se-
guinte, deu parte de doente em 15 de Setembro do mesmo anno, e de
prompto a 12 de Janiro de 1853, data em que foi nomeado para em-
barcar na corveta "Imperial Marinheiro", da qual passou para a
corveta "D. Francisca" em 10 de Março seguinte, e por cujo desar-
mamento desembarcou em i2 de Julho de 1854. Por Aviso de 31
deste ultimo mez foi-lhe concedido um mez de licença com soldo
para ir a Campos, e pelo de 9 de Agosto seguinte foi declarado ser
esta licença com soldo e quinta parte: apresentou-se em 11 de Se-
tembro do mesmo anno. Por nomeação de 12 de Abril de 1855 em-
barcou para o brigue "Maranhão". Por Immediata Resolução de
23 de Junho do dito anno de 1855 tomada sobre Consulta do Conse-
lho Supremo Militar de 15 do mesmo mez, e communicada em Aviso
de 28 do dito, foi-lhe mandado addicionar ao tempo que então con-
tava de serviço o decorrido de 13 de Outubro de 1827 a 6 de Abril
de 1829. Desembarcou do brigue "Maranhão" a 2 de Fevereiro de
1829. Desembarcou do brigue "Maranhão" a 2 de Fevereiro de
1856, e a 7 do mesmo mez foi nomeado para commandar o vapor"Golfinho" em desarmamento. Apresentou certidões legaes do se-
guinte: de cazamento com D. Constança Lopoldina do Rio depois
D. Constança Leopoldina de Mesquita, celebrado a 22 de Janeiro de
1835, e de baptismo de seus filhos, Maria, nascida a 12 de Março de
1845, Maria nascida a 24 de Março de 1847, e Antônio no 1." de
Agosto de 1853. Deixou o comando do vapor "Golfinho" em 2 de
Junho de li'857, e por nomeação da mesma data embarcou na corveta"Dois de Julho" passou para o vapor "Ipiranga" em 6 de Julho
de 1858, para o vapor "Paraguassú" em 21 de Fevereiro de 1859,
para a corveta" Imperial Marinheiro" em 23 de Novembro seguinte,
desembarcou em Montevidéo a 27 de Julho de 1860, e de passagem no
paquete a vapor "Apa" transportou-se para a Corte onde se apre
sentou no Quartel Geneial da Marinha a 28 do mesmo mez. Apre-
sentou certidão de óbito de sua mulher D. Constança Leopoldina de
Mesquita fallccida a 8 de Julho de 1860. Por Aviso do 1.° de Março
de 1861 foi nomeado commandante do Corpo de Imperiaes Mari-
nheiros da Província de Matto Grosso. Por Immediata Resolução
de 9 do dito mez de Março de 1861 tomada sobre consulta do Con-
selho Supremo Militar de 25 do mez anterior, foi mandado addicionar,
em conformidade do Decreto numero 1903, de 1." de Setembro de
1860, ao tempo que então contava de serviço, o decorrido de 4 de
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Maio de 1825 a 13 de Outubro de 1827, visto ter estado durante este
período empregado na Marinha Imperial em occasião de guerra, nas
qualidades de Praticante de Piloto extranumerario da Armada. Apre-
sentou certidão legal de cazamento com D. Luiza Maria Frnandes
de Souza, depois D. Luiza Maria Fernandes de Souza Mesquita, ceie-
brado a 9 do dito mez de Março de 186.1. Seguiu a seu destino, e na
dita Provincia assumiu o commando do Corpo de Imperiaes Mari-
nheiros a 29 de Julho do mencionado anno. Por communicação do
Director Geral da Secretaria de Marinha de 11 de Novembro se-
guinte constou ter sido nomeado para substituir ao Inspector do Ar-
senal de Marinha da citada Provincia, durante a licença que a este
foi concedida.

Foi promovido a Capitão de Fragata por Decreto de 2 de De-
zembro do já mencionado anno de 1861. Por Aviso de 4 do mesmo
mez constou ter sido exonerado do commando do Corpo de Impe-
riaes Marinheiros da Provincia de Matto Grosso, o qual entregou a
6 de Março de 1862: a 15 de Maio seguiu para a Corte onde se apre-
sentou a 23 de Junho do mesmo anno; por communicação da Se-
cretaria de 13 de Novembro constou ter sido nessa data nomeado
para servir o lugar de Delegado do Capitão do Porto da Provincia
do Rio de Janeiro em Campos: entrou no exercício deste lugar em 18
de Dezembro do dito anno de 1862. Dixou este lugar a 18 de Julho
de 1864, transportou-se a Corte onde se apresentou em 22 do mesmo
mez. Sendo nomeado a 2 de Julho de 1865 para ir servir na Força
Naval em operações no Rio da Prata, apresentou-se a 20 no vapor
"Paraense" no qual segjuiu para ali, onde passou para a Corveta
"Nictheroy" em 4 de Agosto seguinte, e para o vapor "Onze de
Julho" a 18 do mesmo mez. Assistiu a rendição do Exercito Para-
guay na Cidade de Uruguayana em 18 de Setembro, tendo com-
mandado um lanchão armado durante o sitio da mesma, por ordem
do commandante em chefe da Força Naval supramencionada. Pas-
sou para a canhoneira a vapor "Araguay em de Outubro, para
o vapor "Onze de Junho" a 27 deste mez e para a corveta "Nicthe-

roy" em 5 de Novembro do dito anno de 1865. Por Aviso de 5 de
Janeiro de 1866 foi aprovada a nomeação que o commandante da
Força Naval em operações no Rio da Prata a este official conferiu a
20 de Agosto anterior para comandar todos os navios, depósitos,
transportes e chatas da dita Força. A 30 do dito mez de Janeiro de
1866 pasou para o transporte "Princcza de Joinville" afim de seguir
para Corrientes para assumir esse dito commando, o que se effe-
ctuou no 1." de Março a bordo do brigue "Pcperiassú". Por ordem
do commandante em chefe destacou no 1." de Setembro para o vapor
encouraçado "Brazil" afim de substituir o Cominandante deste navio
quando tivesse de se destrahir com o o Commandante da Divisão
que accomulava. Tomou parte nos combates de um e dois deste
mez contra as fortificações de Curussú e Curupaity. A ordem do
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dia numero 7 do commando em chefe, de 12 deste mez de Setembro
declara que os officiaes que tomaram parte nestes combates acima
mencionados cumpriram seu dever dignamente. Tomou parte no
bombardeio desta fortificação a 18 de de Setembro dito, e no com-
bate que com ella teve a Esquadra a 22 do mesmo mezj depois de
ter forçado e atacado de maneiras que a resguardara. Em Ordem
do Dia numero 10 do mesmo commandante em chefe de 15 de De-
zembro foi publicado que o Aviso de 6 de Outubro anterior mandou
louvar em nome de Sua Magestade o Imperador, a todas as praças
que tomaram parte no ultimo combate acima mencionado, pela bra-
vura, dedicção e coragem de que deram mais uma gloriosa prova em
tão memorável jornada; e na ordem do dia numero 11', de 20 do
mesmo mez foi publicado que em additamento a de numero 8 de
15 de Novembro anterior, declarara o dito commandante em chefe
que este official se portara de uma maneira digna de louvor, no
combate de Curapaity segundo a parte que dera o commandante da
Divisão a que pertencia. Tendo regressado para o brigue "Pepe-
riassú" e reassumido tal commando em 26 de Setembro, por ordem
do commandante em chefe passou a servir como official no encou-
raçado "Brasil" afim de seguir para a Corte em 17 de Janeiro de 1867.

Foi promovido ao posto de Capitão de Mar e Guerra por De-
creto de 21 do dito mez de Janeiro de 1867. Desembarcou no Rio
de Janeiro a 13 de Fevereiro seguinte.- Apresentou o titulo que lhe
confere o direito de uzar da Medalha de prata creada pelo Decreto
n.° 3515 d 20 d Setembro de 1865, para commemorar a rendição da
força Paraguay encerrada na Villa de Uruguayana. Por Decreto de
28 de Março de 1867 communicado pela Secretaria da Marinha em 2
de Abiil seguinte foi nomeado Capitão do Porto de Santa Catharina.
Por Decreto de 10 de Maio do dito anno de 1867 foi reformado em
Chefe de Divisão. Em 4 de Janeiro de 1869 apresentou-se no Quar-
tel General de Marinha tendo chegado de Santa Catharina onde se
achava como Capitão do Porto. Cabe-lhe o voto de louvor e gra-
tidão votado pela Câmara dos Deputados em Sessão de 11 de 1870
a todos que conqustaram para a Pátria gloria imperecivel na guerra
do Paraguay até o brilhante feito d'armas do 1." de Março, honroso
termo da guerra provocada pelo cx-Presidente d'aquella Republica.
Nomeado em 4 de Junho d 1868 para commandar interinamente a 1.*
Divisão da Companhia de Aprendizes Marinheiros da Provincia de
Santa Catharina. Por communicação da Secretaria de 25 de Se-
tembro de 1868, constou ter desistido da licença que lhe fora con-
cedida por Aviso de Í9 de Junho anterior. Falleceu a 25 de Maio de
1873, e foi sepultado a 26 no Cemitério de São João Baptista, fazen-
do-se-lhe as honras como é de estylo.

Archivo da Marinha, 8 de Janeiro de 1929.
Cki.so Roméro Adauto de Oliveira Mello

Director do Archivo da Marinha Sargento Naval
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JOSÉ' SECUNDINO GOMENSORO

Filho de Bernardo José de Gomensoro e de D. Xavicra Alvim, na-
tural da Colônia do Sacramento, nasceu no 1.° de Junho de 1812.

Em virtude do Aviso da Secretaria d'Estado dos Negócios da Ma-

rinha de 4 de Junho de 1829 foi nomeado Voluntário da Armada com a
cláusula de habilitar-se na forma da lei, com os estudos náuticos, para
poder ser contemplado em accessos. Na mesma oceasião embarcou no
transporte " Trinta de Agosto", do qual desembarcou em 19 de Abril
de 1830. Sendo submettido a exame na Academia de Marinha do Rio
de Janeiro em 7 de Agosto de 1830, tirou a carta de Sota-Piloto sem
limite: tm virtude disto, e de ter justificado ser cidadão Brasileiro
houve por bem Sua Magestade O Imperador, que continuasse a ser
considerado na Escola como Voluntário, o que constou por Aviso de 13
de Outubro do mesmo anno. Por Aviso de 21 de Janeiro de 1831 foi
mandado embarcar no brigue-barca "São Christovão": desembarcou
deste navio em Pernambuco a 6 de Dezembro de 1832, e de passagem
no paquete 

"Niger" transportou-se á Corte onde se apresentou a 25
do mesmo mez. Por nomeação do 1." de Janeiro de 1833 embarcou na

esCurra "D. Francisca" da qual desembarcando no 1." de Agosto se-
guinte. foi nomeado a 9 de Setembro do mesmo anno para embarcar na
fragata " Imperatriz ".

Foi promovido ao posto de Segundo Tenente por Decreto de 23 de
Outubro do dito anno de 1833. Desembarcou da dita fragata em 18 de
Maio de 1834. Por Aviso de 18 de Junho seguinte constou ter sido
nomeado para embarcar no briguc-barca " Cacique " 

; passou para a escu-
na " Bella Maria" em 23 de Outubro seguinte, para o paquete 

" Brasi-
leiro" em 25 de Junho de 1835, desembarou por doente na Província
do Maranhão em 22 de Setembro seguinte, c de passagem no sobredito

paquete transportou-se á Corte onde se apresentou a 22 de Dezembro
do mesmo anno. Por Aviso de 18 de Maio de 1836 foi-lhe concedido
um anno de licença sem vencimento de soldo e tempo, para tratar de
sua saúde, apresentou-se a 22 de Junho seguinte, declarando não querer
continuar a gosar esta licença. Por nomeação de 28 de Julho do
mesmo anno embarcou no brigue "Niger".

Foi promovido a Pi 'inteiro Tenente por Decreto de 7 de Setembo
de 1837, e por outro Decreto de 15 do mesmo mez conta antigüidade
deste posto, de 22 de Outubro de 1836. Em virtude do determinado
cm Aviso de 9 de Outubro de 1837 c ordens do Quartel General da
Marinha de 31 de Maio de 1839, recolheu-se preso a fragata " Consti-
tuição" nesta ultima data para responder a Conselho de Guerra pelos
acontecimentos que tiveram lugar na Província do Pará desde 1835
em diante. I'or sentença do Conselho de Guerra proferida em 28 de

Junho seguinte foi absolvido da culpa. Em 30 deste ultimo mez foi-
lhe concedida a cidade por menagem. Por sentença do Conselho Su-
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DOUTRINA

DOUTRINA indica um encadeamento de idéas. SISTEMA também
o indica.

O encadeamento das idéas de um sistema compõe uma teoria.
Do encadeamento das idéas de um sistema, mais uma idéa

moral, resulta a doutrina.
Sistema: soluções de problemas teóricos da filosofia ou das

ciências.
Doutrina: conjunto de ensinamentos em torno da natureza e

do destino moral do homem.
Doutrinas religiosas — á luz sobrenatural da Revelação.
Doutrinas filosóficas — á luz da Razão.
Eis aí a alta latitude de doutrina. Significa, ainda, a teoria de

qualquer ciência. Instrução, disciplina, erudição. Tudo o que é objeto
de ensino. Regra de procedimento.

Uma crença religiosa repousa numa doutrina, que é um con-
junto de dogmas ou principios, como repousa numa doutrina um
sistema filosófico ou um sistema político.

Essas noções, apanhadas de pronto nas enciclopédias que se
trasladam e perpetuam, de umas a outras, podem estender-se em
busca demorada, apreendendo-se o que deixou a inteligência alheia,
e meditando-se ao mesmo passo, para penetrar mais fundo nas
fontes acumuladas que são tesouros de ensinamentos.
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A' luz só daquelas noções, entretanto, concebe-se o que uma
doutrina representa na ordem religiosa, no domínio filosófico, no
campo político, na seara das ciências, nas esferas todas de quaes-
quer sistemas de actividade. Concebe-se, além da significação de
que se reveste, a tortura dos seus lavores, através do tempo e das
luzes humanas.

Na ordem religiosa, por exemplo, a doutrina leva o homem á
porta do céu. A ciência que o douto adquire pelo estudo é muito
diferente da sabedoria do varão iluminado e devoto. O que o tra-
balho e o esforço do engenho humano adquirem é sobrelevado pela
doutrina que emana da influencia da graça. Pois tudo o que não
é Deus é nada e por nada se deve contar (Imitação de Christo, Cap.
XXXI)

Essa doutrina, ao esplendor crescente da Cruz, impele para o
céu imensa e esclarecida parte da humanidade, sem que cesse a
difusão das luzes celestes para a salvação de todos os homens.

A doutrina do maior e do mais inspirado dos revolucionários,
baixado á Terra pela vontade do Senhor e crucificado pelos homens;
essa doutrina, principalmente propagada, depois da crucificação, pelo
apóstolo S. Paulo no mundo próximo, espalhando-se gradualmente
em todo o orbe; sob impulsos divinos, essa doutrina vem pondo no
coração e na inteligência dos mortais, ha mil e novecentos anos, o
verdadeiro sentimento da grandeza da espécie e o discernimento
da sua salvação, através de formidáveis vicissitudes que ensinam
as gerações maravilhadas.

A' diversa acuidade dos homens, á desconformidade do grau de
inteligência de cada qual, á multiplicidade dos costumes, ás des-
igualdades do ambiente, ás circunstancias próprias a uma fase tão
recuada, foi instituída a doutrina cristã, como um roteiro no pélago,
a lançar na obscuridade e na diversidade um traço vigoroso, orien-
tado para a perfeição.

Como a doutrina cristã, outras doutrinas foram instituídas, fi-
losoficas e religiosas, antes e depois dela, uma em busca do Céu,
outras em busca do progresso e da perfeição na própria Terra.

No domínio filosófico, as doutrinas se multiplicaram e desen-
volveram. Para repetir Condillac, no oceano da filosofia, filósofos,
palinuros de descortino excepcional, muitas vezes naufragaram e
naufragam, assignalando-se então os escolhos que devemos evitar.
Mas, do advento de tantas doutrinas resultaram outras melhores,
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afeiçoadas á evolução das ciências e ao progresso conseqüente, pois
teve a filosofia peregrinos doutrinadores como têm as ciências nomes
excepcionais e mártires impericiveis.

No campo politico, onde tudo depende, fundamentalmente, do
conhecimento da natureza humana, das relações e dos choques entre
as correntes de opinião, da convergência ou divergência dessas
correntes; de uma multiplicidade de factores, morais e materiais,
dentro do Estado; das relações de nação a nação, dos objetivos da
atividade e da capacidade de cada uma; da colisão de interesses
de toda ordem, de circunstancias geográficas, de variados elemen-
tos que nacional e internacionalmente se harmonizam ou discrepam,
no campo politico, também as doutrinas se instituíram, de Platão,
de Aristóteles, de S. Tomaz de Aquino, a Machiavel, a Hobbes, a
Locke, a d'Holbach, a Rousseau, a Mably, á Revolução Francesa,
ás revoluções contemporâneas.

Nos mais transcendentes dos domínios — religiosos, filosóficos
e políticos — como nos mais restrictos da inteligência e da ativi-
dade, as doutrinas se crearam mais ou menos lentamente, para a
propagação das idéas como para o discernimento dos objetivos
correspondentes.

A angustia dos homens, a caminhar na estrada da vida, é mi-
tigada, no aspecto religioso, por mais de uma inspirada doutrina.
O progresso e o bem estar dos homens, na face da Terra, têm me-
lhorado, graças também a doutrinas de cunho filosófico e cientifico.

Em resumo: quer o espirito se exercite nos dominios terrenos,
e extra-terrenos, no limitado mundo exterior ou no mundo interior
sem medida; quer se restrinja ao orbe e aqui mesmo procure ai-
cançar o que a fatalidade da existência determina; quer se exercite
na indagação dos fenômenos, na execução das idéas, na conduta
das multidões, no advento de uma revolução social ou política:
quer se exercite por quem é dirigido; quer se exercite por quem
dirige alguns ou muitos homens, reunidos para o cumprimento de
determinada missão; quer o espirito se exercite solitário — um só
homem para alcançar o objeto que empolga; quer nos templos,
nas escolas, nas fabricas, nas academias, em todas as comunhões,
os espíritos se têm exercitado e progredido, sob a influencia de dou-
trinas que os homens crearam, reflexos de sabedoria e de experi-
encia, imperativo que o sucesso reclama, pautas em que se aco-
modam inteligências e temperamentos, de permeabilidade e sensi-
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bilidade variáveis, ao mesmo passo creadoras de surpreendente ritmo
de trabalho.

Um dos aspectos mais assinalados da historia da humanidade
é o da guerra que tem excepcionalmente influído nos destinos dos
povos, como as santas religiões, as filosofias altaneiras, as ciências
gloriosas, a política complicada e outras actividades notáveis. Deve-
se-lhe, com a maior soma de martírios, movimentos de renovação e
progresso.

E a guerra tem a sua doutrina, oriunda das batalhas de todos
os tempos, guerra cada vez mais complexa pela complexidade das
ciências aplicadas de que se utiliza.

Pela natureza da missão que cabe a uma força armada, Índice
perfeito que deve ser da Nação, deduz-se o que a bôa doutrina pre-
screve nos seus fundamentos.

Instituições de núcleo seleto, a que se incorporam massas su-
cessivas de homens de seleção e toda a alma do país, para o fim
exclusivo de preservar e engrandecer a integridade da nação, a força
armada evolue dentro da sua esfera, preparando-se exhaustiva-
mente na paz para o cumprimento integral da sua missão na guerra.

A eficiência de uma força armada se consegue mediante um
enorme dispendio de energias, de dinheiro e de capacidade, de-
vendo o instrumento tão complexo assim creado ser utilizado In-
tensivãmente para alcançar com rapidez os grandes objetivos da
política nacional.

A ultima e grande guerra, cujos efeitos ainda se sentem e por
muito tempo serão sentidos, constitue um quadro completo nos seus
ensinamentos, acentuando a critica retrospectiva as conseqüências
da inobservância da doutrina, em contraposição aos resultados de-
cisivos da sua aplicação inteligente.

A guerra, que passou á historia com a designação de "guerra
mundial", constituiu motivo a uma elaboração descritiva e analítica
de todos os seus aspectos, representada impressivamente nos tra-
balhos de notabilidades, quasi todas figuras que tiveram o seu papel
no drama lndescritivel, sobre a crise mundial, as origens da guerra
e o seu desenvolvimento, a guerra e os seus generaes e almirantes,
os exércitos, as esquadras, as batalhas em terra e no mar; a con-
turbação de toda a espécie humana, no continente sacudido e nos
continentes inquietos, nos mares que banham o primeiro e nas águas
extensas que cercam os outros; trabalhos de analise em torno do
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que calamitosamente sucedeu, do que precedeu e se seguiu á cala-
uiidade; em torno do preparatório, do subsidiário, do perturbativo,
do decisivo, do conseqüente, das revoluções — uma profusa biblio-
grafia técnica, histórica, descritiva e romântica. Em todo a imensa
eleboração, esplende a doutrina, explícita ou implicitamente.

Não é possivel esmiuçar, em algumas laudas, o grande acon-
tecimento histórico do ponto de vista que nos ocupa. Ha um co-
Uhecimento geral do acontecimento a que nos refirimos e de outros
Que o precederam desde os tempos mais distantes. A tarefa seria
Possivel, demasiado longa, tomada a doutrina ponto por ponto.

Colher, todavia, noção sugestiva de um facto, entre infinitos
factos ocorridos, para acentuar a expressão da doutrina, nos seus
mais recônditos sentidos, é aqui oportuno. Escolhemos uma apre-
ciação, a do almirante G. Von Schoultz, relativa ao maior choque de
forças navais até hoje verificado: o da Jutlandia.

Nesssa batalha, a maior e a mais rica de ensinamentos, do
Ponto de vista da guerra naval, observamos que a estratégia in-
glêsa foi a da primeira guerra holandesa — bloqueio á distancia:
bôa doutrina, visto que a batalha de Jutlandia e outras combates
"provaram que era superior a qualidade dos navios e canhões
alemães."

Subordinada, durante toda a guerra, ao governo e aos estra-
tegistas terrestres, a esquadra alemã se preservou para constituir
Presa do inimigo: má doutrina, visto que o material alemão era
excelente, o pessoal bravo, leal e instruido, tendo sido a estratégia
alemã hesitante e má.

Esse é um ponto de doutrina, por isso que ela compreende o
exame de situação e o desenlace. A doutrina é aqui impressiva,
como sempre, ressaltando simultaneamente da vitória de um par-
Wdo e da derrota de outro.

Com a guerra mundial a doutrina se revigora. Foi uma luta
estupenda em que a historia se repetiu.

Ha doutrinas para a formação do individuo, conforme ao seu
destino. Ha doutrinas para a incorporação do individuo a uma
comunhão. As doutrinas tornam o sucesso possivel ás comunhões
Que se organizam com objeto definido.

A doutrina é o resultado de esforços seculares, acumulados,
Polindo-se e repolindo-se periodicamente, mas sempre apoiada nos
tempos idos.
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A doutrina de guerra tem amplitude larga, envolvendo suma
cultura cientifica e técnica. Dentro da sua esfera, as composições,
as actividades e os grupos se encadeiam, rigorosamente dispostos,
compreendendo-se e sentindo-se na simultaneidade do grande mo-
vimento do conjunto. Material e espiritualmente, o sistema se mo-
vimenta e uma só vontade o governa, não individual mas coletiva.
Com a perfeição material do conjunto, a harmonia das inteligen-
cias, imbuídas do sentimento do dever, do espirito de sacrifício, de
disciplina, todas abeberadas na mesma fonte: a doutrina. E a dou-
trina de guerra é a sabedoria colectivamente caldeada na historia
para formar os homens que dos tributos á pátria escolheram o do
sangue.

A doutrina coordena as inteligências e as atividades, e estabe-
lece a comunhão que pôde assim considerar as situações e proceder
em conseqüência, debaixo de uma impressão harmônica, desde a
unidade fundamental no período da sua organisação; impressão har-
monica em todos os seus elementos, em todas as circunstancias,
fluindo e refluindo por toda a esfera.

A doutrina provém dos séculos e progride para o futuro. Os
seus princípios condensam a arte da guerra. Joffre, Foch reiteram
os ensinamentos de Bonaparte. Jellicoe ou Beatty os de Jervis ou
Nelson.

Não é possível o progresso da comunidade sem a doutrina, sem
essa luz comum á complexa organização militar que hoje em dia
compreende quasi tudo.

Essa afirmativa se verifica pelo estabelecido nos seguintes
pontos de doutrina:

A vitória, numa guerra, depende de todo o esforço
de que é capaz um país.

A vitória, numa batalha, exige o supremo esforço pes-
soai e material.

A simples concentração de homens e materiais não
resolve o problema da força na guerra.

A concentração de homens e materiais é um mero
ponto de partida.

Explore-se a potência máxima do pessoal e do ma-
terial.

Máximo rendimento possivel das forças durante toda
uma campanha, especialmente durante o combate.
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—i Os combates são as situações críticas e decisivas das
campanhas.

As forças, no combate, devem ser concentradas. O
emprego dividido e sem orientação definida é um des-

perdicio ou uma inutilidade.
Cada componente da força deve ser utilizada em

toda a sua potência. Mediante a coordenação e coope-
ração de todas as componentes num supremo esforço,
podem as forças vencer. Devem co-existir as circuns-
tancias de utilização, coordenação e cooperação em toda
a sua plenitude, individual e colectivamente.

A derrota pôde ser conseqüência da falta de coorde-
nação.

A vitória exige um esforço permanente.
A força de combate está sujeita á evolução, em con-

seqüência dos novos factores ou circunstancias que se
apresentam. A força de combate, pois, para ser eficiente,
exige uma tarefa incessante que envolve estudo, deter-
mina desenvolvimento e engendra progressos contínuos.

A batalha de Jutlandia é a mais recente e impo-
nente fonte de ensinamentos da guerra naval.

Desentranhados esses pontos de doutrina militar da massa
considerável de pontos que a constituem, poderíamos considerá-los
detidamente. Não se faz mister esse exame, visto o desenvolvi-
mento a que seriamos obrigados, fora dos limites deste escrito,
cujo fim é o puro elogio da doutrina, sem apoios maciços de eru-
dição.

Da consideração de cada um dos pontos trasladados, resultará
necessariamente idéa satisfatória da imensidade e importância da
matéria, profundamente absorvente no regimen da paz, para a
salvaguarda, na guerra, do destino de um povo.

Tem a doutrina de guerra, entre nós, e não o poderia deixar de
ter, desvelada prática na Escola de Guerra Naval, instituto de pre-
Paração e coordenação final que a difunde, ha pouco mais de um
decênio, nos moldes aperfeiçoados da modernidade. E' nesse der-
radeiro crisol do ensino naval que a doutrina de guerra remata as
doutrinas de preparação subsidiaria.
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Em verdade, doutrinada na paz, a força armada terá toda a
probabilidade de sucesso na guerra que fôr capaz de empreender,
na guerra que estiver dentro das suas possibilidades, ou ooderá
manter a paz unicamente pela expressão do seu poder combatente.

Emquanto não sobrevem a guerra, a força armada, ilustre pela
eficiência e abnegação, dá grandeza á Pátria, pois tanto pôde ser
potência formidável pelas armas como pela doutrina.

E não será potência formidável pelas armas sem a doutrina.

DIDIO COSTA

Bi i



Porquês que se desvendam

"Say from whence you owe this
strange intelligence."

SHAKESPEARE.

O ilustre publicista naval H. C. Bywater, de colaboração com
outro eminente escritor H. C. Ferraby, publicou uma obra, vinda ha
pouco á luz da publicidade sôb o titulo de "Intilligence Service"'
lembranças do serviço secreto do Almirantado britânico, que des-
vendou muitos mistérios que intrigavam o publico inglês e estranhos.

Reportamo-nos, já se vê, ao nefasto periodo de 1914 a 1918 em
que a Grande Guerra ceifou milhões de vidas de homens em a
sua grande maioria na flor da idade, capital preciosíssimo com-
pletamente aniquilado e que, si ora existisse, com os seus esforços
e profícuo labor, teriam evitado o descalabro econômico que rola
pelo mundo.

O livro de Bywater é uma relação parcial da obra do "Serviço
Secreto" britânico no dominio naval, quer durante a Grande Guerra,
quer nos anos críticos que precederam àquela verdadeira calami-
dade.

Consiste na sua grande maioria em materiais que, pela primeira
vêz, viram a luz, despertando, como era de prever, enorme sensa-
ção, interna e externamente no Reino Unido.

A crônica exposta é, naturalmente, incompleta porque muitas
das verdades permanecerão ciosamente guardadas, debaixo de chave,
nos arquivos oficiais.

O que veio a publico, porém, basta para revelar e responder a
muitas interrogações deixadas, desde o armistício, sem resposta ou
explicações, de ocorrências verdadeiramente dramáticas.
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No livro que ora temos sôb a vista, Bywater e o seu colabora-
dor, demonstram á evidencia que as operações do Serviço Secreto
britânico eram medida indispensável de defesa em grande e trágico
período nacional.

Todos os capitulos, cada qual de per si, são interessantíssimos,
sucedendo-se, como á porfia, assuntos que empolgam, pela novi-
dade, o leitor, interessando-o mais do que qualquer novela de acre-
ditado e popular romancista.

Detemo-nos, no entanto, no capitulo VII — "Porque a Jutlan-
dia foi indecisa". As informações, nesse capitulo contidas, trazem
grande luz á certas ocurrencias do renhido prélio, principalmente
no referente á resistência do material e precisão de tiro por parte
dos teutos.

Vamos respigar o conteúdo desse capitulo, em o seu conjunto,
certos de que, principalmente, os profissionais tirarão ensinamen-
tos, desfazendo-se-lhes muitas duvidas.

Informam os Autores que seria ingenuidade pretender que a
nação britânica ficasse inteiramente satisfeita quanto ás opera-
ções navais da Grande Guerra. A crença que ainda persiste entre
ingleses é de que os incomparaveis recursos que a Inglaterra pos-
suía, tanto em pessoal como em material afim de levar por deante
a guerra no mar, não foram nem suficientemente explorados, e nem
sempre, empregados de acordo com as vantajosas expectativas.

Ninguém duvida que a grande massa do publico britânico não
formou idéa mais ou menos concisa, das condições especiais e ver-
dadeiramente únicas que regeram a campanha naval. Tinha con-
fiança ilimitada na sua Marinha, confiança essa que nunca se
alterou tanto como em agosto de 1914, a despeito dos "pânicos" e
controvérsias profissionais que foram carateristicos assinalados da
década imediatamente anterior á guerra. O povo inglês, apezar de
tudo, esperava, recordando-se sempre dos brilhantes feitos navais
de sua historia, que os sucessos que si iam dar na campanha ini-
ciada estariam á altura dos mais gloriosos da éra nelsoniana.

Com grande espanto, ao invés de glorias e feitos estrondosos,
surgiram ações indecisas e, mais de uma vêz, verdadeiros desba-
ratos, em beneficio do inimigo que ninguém ignorova ser inferior
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em forças. Dos maiores sucessos ocorridos no mar, tira-se os que
excitaram, mais ou menos, o entusiasmo da nação, tais como: o
"raid" audacioso de 28 de Agosto de 1914 na baía de Heligoland; a
aniquilação da esquadra de Von Spee, ao largo das Falklands, e o
heróico ataque de Zeebrugge, quasi ao findar da guerra.

A ação do Doger Bank, em janeiro de 1915, foi uma vitória na
medida em que ela se desenvolveu; informações posteriores, porém,
a ninguém deixou duvida de que falhara um grande ensejo.

O encontro da Jutlandia, para o publico britânico, foi o pinaculo
do desapontamento. Nesse dia, pela primeira vêz, a Grande Frota
e a Frota de Alto Mar, chegaram em contacto, travando-se verda-
deira batalha naval. Si fossemos colecionar tudo o que se há es-
crito quanto a esse magno feito, isso bastaria para formar biblioteca.

Do ponto de vista estratégico, foi indecisa salvo por ter ela
confirmado a predominância no mar da Grã-Bretanha, predomi-
nancia essa exercida desde o inicio da guerra.

Não obstante, mais de um autor alemão tudo envidaram para
provar que a batalha da Jutlandia foi assinalado triunfo da sua
frota. Do lado britânico, há intermináveis controvérsias: certos es-
critores afirmam terem os ingleses ganho vitoria mais ou menos
decisiva: outros, que foi um feito indeciso, cuja honra deveria ser
Por metade compartilhada; alguns, com desassômbro, falam de um
"desastre"...

Para quem, com certos conhecimentos, pesa o pró e o contra,
a Grande Frota travou combate com uma grande margem de su-
Perioridade, em tonelagem e poder de artilharia, que poderia ser,
sem relutância qualificada de esmagadora. No decurso da primeira
fase, seis cruzadores de batalha britânicos, combateram cinco vasos
alemães de tipo similar, com prepoderancia de peso de bordadas
Para os primeiros. No entaneo, antes de uma hora, dous dos cru-
sadores ingleses foram afundados, um outro seriamente avariado,
ao passo que a frota alemã permaneceu intacta até aquele mo-
ttiento.

No segundo período da pugna, a frota teuta viu-se ás voltas
durante duas horas, em condições as mais desfavoráveis, com a
Grande Frota britânica. Preso no que era, segundo todas as regras
do jogo, em ratoeira sem saída e exposta á concentração de fogo
de centenas dos mais grossos calibres então instalados no mar, o
almirante Scheer. no entanto, conseguiu safar-se com perdas re-
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lativamente insignificantes, alcançando as suas bases e refúgios sem
ser forçado a travar, de novo, combate. Tais foram, expostos sem
disfarce, os resultados da batalha como os vê -o homem da rua".
Quaisquer conclusões que deles se infira, os factos, de per si, são
incontrastaveis.

Os Autores não se propõem a examinar questões de comando
ou de estratégia. Limitam-se ao exame de certos factôres ma-
teriais que desempenharam papel extremamente importante na
Jutlandia e em outras ações da guerra, examen que, acreditam e
nós com eles, projetará nova luz sobre numerosos incidentes que,
por muito tempo, mistificaram o publico.

Salvo certas características de perfil ou de aparelho, existia
pouca diferença exterior, antes da guerra, entre navios de linha
britânicos e alemães. As aparências porem eram enganosas.

Quando, a exemplo da Inglaterra, a Alemanha começou a con-
struir Dreadnoughts, destinou-os essencialmente para operar em
distancias relativamente curtas de suas bases metropolitanas.
Foram, em conseqüência, navios de raio de ação limitado, não só
quanto ao ponto de vista de abastecimento em combustível como,
ainda, no referente ás acomodações para o pessoal. A habitabili-
dade foi consideração de todo secundaria pois não havia intento de
fazer com que os navios permanecessem longo tempo no mar, ou
empreendessem longas viagens. Tinha-se resolvido que as guarni-
ções viveriam em terra, excepto quando a frota tivesse de fazer
exercidos. Naquele presuposto, constituíram extensos quartéis era
Kiel e Wilhelmshaven.

Afim de colocar as cousas sôb forma expressiva embora exage-
rada, os couraçados alemães eram verdadeiras baterias flutuantes
com instalações de fortuna para as guarnições. Os encouraçados
britânicos, ao contrario, eram construídos para navegar e combater
não importa qual a parte do globo onde sua presença fosse reque-
rida. Devido a isso, procurava-se proporcionar o maior conforto ás
guarnições.

Essa diferença fundamental entre princípios de construção
alemães e britânicos, explica, á evidencia, a capacidade de suportar
golpes que mostraram, no fogo, os navios teutos. Não sendo forçado
a contar com as grandes folgas interiores que eram característica
necessária nos navios britânicos, o construtor alemão tinha possl'
pilldade de subdividir o casco em numerosos pequenos comparti'
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mentos estanques que localisavam os danos experimentados nas
águas vivas, provenientes de torpedos ou projétis.

O valor desse sistema de protecção ficou demonstrado pelo
numero de navios de linha alemães que permaneceram flutuando
e, em muitos casos, ainda em estado de combater após ter experi-
mentado avaria grossa abaixo da linha de flutuação. Eis a lista
detalhada:

Westfalen, 1 torpedo;
Astfrieland, 1 mina;
Grosser Kurfürst, 1 mina;
Markgraf, 2 minas;
Kronprinz, 1 torpedo;
Bayern, 1 mina;
Moltke, 2 torpedos;
Goeben, 5 minas;
Seydlitz, 1 mina e 1 torpedo.
A robusta protecção dos navios alemães não era segredo para

o Almirantado britânico. O Serviço Secreto, superiormente orga-
nizado, trazia-o inteirado dos planos de construção teutos e mui
especialmente, da defesa sub acua dos navios.

O encouraçamento desses navios era mui extenso e assaz im-
portante. Cada tonelada ganha para instalação de canhões relati-
vãmente pouco pesados, ou por outras economias de peso na cons-
trução e equipamento, era utilisada em prol do encouraçamento.

Como os navios passavam pouco tempo no mar, a questão da
aeração não era de primeira importância, sendo assim possivel en-
couraçar os flancos onde, nos navios britânicos, linhas de vigias
eram de absoluta necessidade. A Alemanha, em conseqüência, pos-
suia uma frota de Drednoughts tão pouco inafundaveis quanto a
engenhosidade humana podia fazel-o. Que fossem apertados, mal
arejados e inconfortaveis, pouco importava em vista do intuito cia-
ramente definido: combater no Mar do Norte, no Baltico e, quiçá,
na Mancha, e nunca mui distante da baía de Heligoland. Si se
os encara quanto ao único ponto de vista de unidades de combate,
sem consideração ao raio de ação e de mobilidade estratégica, eram
indubitavelmente superiores aos congêneres britânicos.

Seria, porem, visando a sua estratégia mundial, contruir Drea-
dnoughts quais "baterias flutuantes", calcando-os nos preceitos
teutos? Nesse sentido, não podiam os inglezes contrabalançar com
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a vantagem tática tirada pelos alemães das superiores qualidades
defensivas de seus navios.

Em verdade, quando, no papel, se comparava as duas frotas,
parecia que os anglos tinham dado os passos necessários nesse sen-
tido, pois os seus navios eram armados com canhões muito mais
possantes. Aos 280 e 305 alemães os ingleses opunham os 340 e 381.
Em teoria, estes, eram assaz possantes para esmagar os navios
alemães em despeito da espessura de suas couraças e, na pratica,
te-lo-iam certamente feito si os ingleses tivessem empregado boa
espécie de projétis.

Emquanto os britânicos fabricavam grossos canhões e desde-
nhavam de se proverem de projétis eficazes, a Alemanha fazia peças
mais pequenas porem aprovisionavam-se de obuzes de notável qua-
lidade.

A conseqüência foi que, em poder destruitivo real, as armas
alemães de meio calibre foram iguaes senão superiores, a arti-
lharia mais grossa inglesa e, assim, no total, os navios alemães
gozavam de clara vantagem em virtude de sua maior proteção.

Sabia-se, pelas declarações de Tirpitz e de outras autoridades,
que os alemães estudavam atentamente os carateristicos defensivos
dos navios britânicos e, depois, fundiam canhões e projétis com o
preciso fim de atingir alvos prováveis do modo o mais eficaz.
Os principios que preocupavam os respectivos politicos da Grã-
Bretanha e da Alemanha, em matéria de artilharia naval, são sô-
bremodo técnicos para que se os examine em detalhe; podem,
porem, ser brevemente indicados em termos que não assustarão
o leitor não profissional.

As duas potências tinham feito estudo completo dos dados for-
necidos pela guerra russo-japonesa de 1904 -1905 em assunto de
canhões; as conclusões, porem, por elas tiradas não foram de modo
algum semelhantes.

Na opinião dos peritos britânicos, o aniquilamento da frota
russa em Tsuhima não foi alem devido ao projétil tíe grande capa-
cidade de explosivo utilisado pelos grossos canhões japoneses. Esses
projétis eram de paredes delgadas, uma carga anormalmente des-
medida e espoletas por extremo sensíveis. Mui poucos desses pro-
jétls atravessaram as couraças dos navios russos. A maioria arre-
bentava de encontro ao costado, convés e superstructuras.

Empolgante pintura dos estragos causados por tais projétis,
fê-la o capitão de fragata Vladimlr Semenoff na narrativa da ba-
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talha, narrativa essa acompanhada de notas referentes aos pro-
jectis que teem relação direta com o assunto ora tratado:

"Dir-se-ia que eram minas e não obuses que feriam o costado
do navio e, também, o convés. Rebentavam desde que tocavam
qualquer cousa, logo que encontravam qualquer obstáculo no seu
percurso. Finas correntes, estais de chaminés, amantilhos de co-
bertura de escaleres, bastavam para provocar eficaz rebentamento.
As chapas de aço e as superstructuras do convés ficaram reduzidas
a migalhas... escadas de ferro, arganeos, canhões, eram arran-
cados das carretas e atirados a distancia. Tais destroços jamais
seriam causados por simples impactos de um projectil, inda menos
por seus estilhaços. Só podiam ser produzidos pela força de ex-
plosão."

O comandante Semenoff acrescenta em nota:
"Após grande numero de anos duas idéas diferentes prevalecem

na artilharia naval: uma, consiste em infligir ,10 inimigo, por
forçamento em grande quantidade, avarias severas e pesadas, por
exemplo: parada de maquinas, brechas ou explosões no interior
do casco abaixo da flutuação; em uma palavra, pôr o navio fora
de combate de um só impacto; a outra, visa lançar o maior
volume de fogo em mais curto tempo, embora acima da fluctu-
ação e sem que o dano real causado por cada tiro tomado em
Particular seja muito considerável, na esperança de paralisar o
navio e a confiança do pessoal que, si assim fôr atingido, não
será dificil destruil-o por completo, afundando-o.

"Com canhões modernos, afim de realizar a primeira das duas
idéas, será mister empregar sólidos pro jectis de ruptura, isto é,
obuses de paredes espessas e espoletas percurtantes de ação re-
tardada fazendo explodir o projectil no interior do alvo. Para re-
alizar a segunda concepção, os obuzes não hão de mister senão
ser suficientemente sólidos para que se esteje certo de que não re-
bentarão ao partir. A espessura de suas paredes pode ser reduzida
ao minimo; a capacidade interior e a carga explosiva até ao mais
alto limite... As espoletas devem ser assaz sensíveis para detonar
ao menor choque.

"A primeira dessas duas concepções prevalece, sobretudo, em
França; a segunda na Inglaterra. No decurso da ultima guerra,
ttós (os russos) tínhamos adotado a primeira, os japoneses a se-
gunda."
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Não há a menor duvida que lord Fisher tinha em espirito o que
êle acreditava ser a verdadeira lição de Tsushima quando inaugurou
a política do Dreadnought. Teve a visão de um encouraçado com
grossos e numerosos canhões lançando sobre o alvo, jorros de
projectis de grande capacidade, munidos de espoletas instantâneas,
atirando aos ares todas as partes não protegidas e reduzindo os
navios a simples pontões sem penetrar necessariamente na cinta
encouraçada. Entre a guarnição, os que escapassem á morte ou
aos ferimentos, ficariam desmoralisados pelo turbilhão de chamas
e estilhaços, e, embora o navio ainda flutuasse, não existiria, por
mais tempo, como engenho de combate.

Tal política não foi modificada quando os ingleses aumen-
taram o calibre dos canhões de 305 para 340 e, depois, para 381
milímetros. Certa proporção de obuses eram de ruptura mas a
confiança concentrava-se, sobretudo, nos projectis de grande capa-
cidade de explosivo de que os japoneses usaram, com tão terriveis
efeitos, em Tsushima.

A polica britânica seria assáz sã si os encouraçados alemães
de 1914 se assemelhassem, pela construção e encouraçamento, aos
navios russos, nascidos sôb a má estrela, de 1905; as naves teutas,
porem, provinham de concepção totalmente diferente.

Sem se assemelharem aos pre-Dreadnoughts russos cujas cin-
turas couraçadas eram espessas, mas apresentando largas porções
fracas ou desprotegidas de costado, os Dreadnoughts alemães eram,
"de uma só peça" encouraçados tanto nas vivas como nas águas
mortas, estendendo-se esse encouraçamento tanto avante como á ré.
bem como pelo través unindo-se ás chapas ao convés de espeça pro-
teção de aço, sendo, também, encouraçados os compartimentos in-
ternos. Cada posto de canhão, de condutor de tiro, cada lugar a
bordo em que um impacto pudesse causar seria avaria, era fei-
chado em proteção contra os quais obuses podiam explodir sem
lhes produzir dano enquanto não os atravessasse.

Era claro, portanto, que o tipo de projectil que fizera pender
em Tsushima, a balança para o lado dos nipões, tornou-se, por
assim dizer, ineficaz para ferir navios da estructura dos allemães-
Estando, os ingleses informados dos detalhes do encouraçamento
dos navios teutos, não se compreende porque persistiram em não
fabricar obuses de ruptura eficazes, isto é, obuses que perfurassem
couraças espessas afim de explodirem, com violência devastadora*
quando no interior.
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As qualidades requeridas de um tal projectil são claramente
postas em evidencia em passagem ulterior que descreve os obuses
alemães atirados na batalha de Jutlandia. O que mais admira é
sabermos agora, pelo livro de Bywater, que os projectís de 381, ati-
rados contra os navios teutos, estavam carregados com pólvora negra
ordinária de detonação relativamente fraca. Fossem eles carre-
gados com lidite ou, melhor ainda, com trinitrotoluena, cada tiro
certeiro seria duas vezes mais destruidor. Quando se considera o
numero de impactos totalisados durante a batalha pelos grossos
canhões ingleses, pode-se adiantar sem embargo, que, só a qua-
lidade inferior dos obuses britânicos, salvou a frota alemã de perda
total. O que aqui ora adeantamos, confirma-o o livro a "Grande

Frota", de lord Jellicoe.
A razão pela qual se deixou de prover, antes da guerra, os

navios inglezes de tais projectis, foi devido, provavelmente, á falta
de experiência pratica de tiros de grosso calibre contra alvos re-
presentando navios bem encouraçados. Os alemães, ao contrario,
não olhavam a despesas para construir alvos reproduzindo trechos
de cascos encouraçados á moderna, os quais atacavam no mar a
ver quais dos projectis utilizados eram os mais eficazes.

Tal negligência custou quasi certamente uma vitoria decisiva
na Jutlandia, e, em outras ocasiões, neutralisou a vantagem in-
glesa quanto á grossa artilharia.

O recontro, por exemplo, de 17 de novembro de 1917, no Mar
do Norte, fornece folgado exemplo.

Quando já em retirada, o Konigsberg foi atingido por um obus
de 381, pesando 871 quilos, do cruzador britânico Repulse, o pro-
jectil atravessou as bases das chaminés e rebentou no paiol de
carvão de vante. Foi tão fraca a explosão que o obús fragmen-
tou-se sem causar dano local e, muito menos, diminuiu o valor
combativo do navio. Si esse projectil estivesse carregado com trl-
nitolume teria, provavelmente, aberto em dous o Konisgsberg e,
quando menos, te-lo-ia posto ao desamparo.

Sem nos reportar á prova material fornecida pela destruição de
cinco grandes navios britânicos, a eficiência dos obuses alemães é
atestada por numerosas testemunhas. De modo geral, atravessaram
fortes couraças e explodiram, com terrificante violência, fazendo
grandes avarias.

Ao correr, podemos citar, como contraste, uma testemunha alemã
quanto á ação dos projectis britânicos. Herr Betzhold, na "Die
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Techinick im Weltkriege", escreveu: "Os efeitos dos tiros de grosso
calibre contra os grandes navios teutos mostraram claramente que
as munições britânicas eram de qualidade inferior. Por vezes, os
projectis não explodiam; o resto, rebentava no exterior do encou-
raçamento, ao passo que as espoletas alemães não provocavam a
explosão antes do obus atravessar a couraça. A composição e ar-
rumação da carga de pólvora britânicas, alem da sua insuficiente
proteção, constituiam fonte constante de perigo para o navio. Tanto
pela disposição como pela espessura os encouraçamentos ingleses
mostravam-se insuficientes contra o ataque dos canhões alemães
de meio calibre, ao passo que a resistência e a qualidade das
couraças teutas eram tais que desafiavam o ataque dos mais grossos
calibres britânicos. O obus de 381 milimetros era inócuo para pe-
netrar as nossas couraças de 350, mesmo que as distancias variassem
de 10 a 15.000 metros".

A revendicação de Herr Betzhold referente á superioridade dos
encouraçados alemães não foi justificada pelas experiências efetu-
adas após guerra. Descobriu-se que chapas de blindagem tiradas
do encouraçado Baden, entregue aos Aliados, submetidas á provas,
eram claramente inferiores em capacidade de resistência ás cou-
raças britânicas da mesma espessura. Deve-se, contudo, informar
que tais provas foram feitas com o tipo post-jutlandia de pro-
jectis de ruptura britânicos.

Depois da guerra, muitos detalhes foram revelados quanto ao
tipo de obus utilizado na pugna de Jutlandia. Na sua qualidade de
agente diretamente responsável do afundamento dos três cruza-
dores da batalha ingleses — Queen Mary, Indefatigable e Invencible
— para não dizer nada dos três cruzadores couraçados e das pe-
sadas avarias infrígidas a outros navios, esse projectil mortal me-
rece alguma atenção. Deve-se os detalhes que se seguem ao co-
mandante Kinzel, oficial que servia, antes da guerra, na Direção
de Artilharia do Ministério da Marinha alemã.

"Longo tempo antes da guerra, diz êle, a sua Direção compre-
endera a importância de uma melhora quanto aos projectis de
ruptura e, devido a isso, consagrara intermináveis estudos e expe-
riencias nesse referente. Em colaboração com a firma Krupp, o
trabalho proseguira durante muitos annos, sem a preocupação de
dificuldades e insucessos. Afinal, esssa persistência foi coroada de
tal êxito que, quando a guerra rebentou, um obus de ruptura, pra-
ticamente perfeito, estava estabelecido. O corpo do obus era de aço
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de cadinho Krupp, de crômo-niquel, inegual em tenacidade e du-
reza. O obus afilava-se para avante em longa e fina ponta que se
quebraria ao ferir a couraça, caso não tivesse a proteção de uma
coifa feita de metal mais doce.

A descoberta da forma a mais favorável e do metal o mais con-
veniente para essa coifa só se conseguiu após numerosas experien-
cias que custaram bastante dinheiro. Na base de obus existia uma
abertura para introduzir a carga explosiva cujo peso era de 3 % do
peso total do projectil. Para obter, por exemplo, o efeito maximum,
tornou-se mister o emprego de uma combinação extremamente ex-
plosiva da serie aromatica; como as substancias, porem, dessa es-
pecie são sujeitas a detonar imediatamente no impacto á couraça,
o difícil problema se impoz de "fragmentar" a carga, de tal modo
que esta pudesse ser levada sem explodir para alem da couraça a
mais espessa, sem que isso, de modo algum, concorresse para ate-
nuar a violência de ruptura".

"A dificuldade do problema, escreve ainda o comandante Kinzel,
pode ser julgada pelo fato de que, na época da batalha da Jutlandia,
os ingleses não tinham conseguido resolvel-o. Não obstante insis-
tentes experiências, viram-se forçados a carregar os seus projectis
de ruptura quasi que exclusivamente com pólvora negra que, si
menos sensível, era ainda infinitamente menos eficaz do que as pre-
par ações de alto poder explosivo".

Diz-se, com razão, que a espoleta é a "alma" do obus. E', em
si, problema muito dificil fabricar uma espoleta de tempo que fun-
cione de modo perfeito. Torna-se preciso que os elementos muito
Pequenos de que ela se compõe estejam á prova do choque brutal
da partida do movei afim de evitar a explosão prematura do obus
Quando ainda na alma o que avariaria a conhão, mataria a guar-
nição e, inflamando provavelmente as cargas existentes na torre.
Poria o navio em grave perigo.

E' essencial, alem disso, que esses elementos possam resistir a
terrível percursão produzida quando um obus fere o alvo encoura-
Çado. E' o momento preciso em que a espoleta principia a funci-
onar caso tudo corra normalmente, provocando a explosão da carga

" Graças á incansável persistência, acrescenta o comandante
Kinzel, que fez face ás inúmeras decepções, conseguimos, afinal,
compor uma espoleta de tempo que choque algum influenciasse,
deixando o projectil penetrar bem, intacto, nas partes vitais do
ttavio adverso e, só então, provocasse a explosão. Eis como a Ma-
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rinha alemã teve, entre mãos, um obus de ruptura tão perfeito
quanto a habilidade humana poderia engendrar; uma arma supe-
rior a qualquer outra que pudesse ser ideada pelo adversário."

Concordando com o, aliás, justo entusiasmo patriótico do co-
mandante Kinzel, não obstante, força é confessar, dizem os Au-
tores, que os projectis alemães -eram mais eficientes que os
nossos". "Desde, porem, que se comece a procurar a causa dessa
inferioridade da nossa parte, depara-se com certas declarações con-
traditorias. Alguns, adiantam, por exemplo, que o Almirantado ob-
stinara-se em utilizar a lidite para carregar os obuses de ruptura
e que, essa combinação tinha sido, afinal, reconhecida como muito
sensível para esse emprego, tornou-se preciso substitui-la pela pol-
vora negra. Outras razões, mais técnicas, foram postas por deante
para explicar a falência relativa dos nossos projectis no tocante ás
couraças alemães"

Explicação mais simples foi posta no tapete da discussão por
oficiais de marinha, tendentes a confirmar as observações já feitas
quanto aos princípios que orientaram a politica do Almirantado no
tocante á artilharia até a data da batalha da Jutlandia. Um desses
ofociais foi citado como tendo dito:

"De ha muito sabiamos ser mau o nosso obus de ruptura. Es-
forços foram feitos para que êle fosse melhorado; a resposta, porem,
era sempre que os projectis de grande capacidade eram "a medi-
cina que se lhe devia administrar", que os efeitos de esmagamento,
de arrancamento, de torsão do obus de grande capacidade porião
em psdaços o mais robusto navio encouraçado antes que lhe fosse
infligido qualquer perfuração na cinta encouraçada. Todo esse
arrazoado provinha da experiência adquirida na guerra russo-j a-
ponesa. Supúnhamos que os Dreadnoughts alemães não se mos-
trassem menos vulneráveis ao ataque de projectis de grande capa"
cidade do que terlham sido os navios de Rodjestvensky. Isso in-
fluiu para que os que estavam no poder se opuzessem ás tentati-
vas de realisar um obus de ruptura extremamente eficaz. Que pU'
déssemos conseguir esse desideratum, caso persistíssemos nesse bi"
tento, torna-se evidente pelo fato de que um projectil quasi pe*'
feito foi fabricado poucos mezes depois da Jutlandia."

Alem das questões das munições, a experiência da guerra re-
velou outras insuficiências no equipamento naval britânico. Os te-
lemetros e outros instrumentos de ótica necessários á direção «°
tiro eram inferiores aos empregados na frota alemã. O porque iss°



PORQUÊS QUE SE DESVENDAM 361

se dava, resta ainda a explicar. Na primeira parte da batalha da
Jutlandia, o tiro alemão foi mais preciso que o inglês. A rapidez
com que os navios adversos alteavam ou baixavam a alça e logo ai-
cançavam o alvo, foi dolorosa surpresa para o próprio almirante Jel-
licoe. A surpresa ainda aumentou quando, na jornada da Ju-
tlandia, os alemães ainda não tinham instalado sistemas de pon-
taria centralisada análogas ás que já possuíam os navios de linha
britânicos.

Os efeitos do tiro alemão aumentavam pelo método de salvas
"serradas". Os seus canhões harmonizavam-se de tal modo que
todos os tiros de uma bordada caíam em estreita zona. Por con-
seqüência, si as condições dos elementos do tiro fossem perfeitas,
o alvo tornava-se susceptível de ser atjngido por diversos obuses
ao mesmo tempo. Foi o que aconteceu ao Queen Mary e a outros
navios que os ingleses perderam e o que serve para explicar a es-
pantosa rapidez com que foram postos a pique ou inhabilitados
a continuar a combater.

Sem levar em conta o calibre, existiam notáveis diferenças
entre as grossas peças alemães e britânicas. As primeiras cons-
truidas de acordo com o sistema de fitas enroladas, tinham um
tubo extremamente pesado: o 381 inglês pesava cerca de 100 to-
neladas, sem carreta. Os canhões alemães eram do sistema todo
aço e muito mais leves: um 381 pesava apenas 70 toneladas: a
sua precisão, apezar disso, não era de modo algum inferior as
dos canhões inglezes, sendo a sua vida mais longa.

Ao iniciar-se a guerra, os navios das duas marinhas tinham
insuficiente proteção contra o risco causado pela propagação das
chamas até aos paióes de munições. Por felicidade para os ale-
mães, estes, descobriram esse grave perigo 16 mezes antes da Ju-
tlandia e, por isso, apressaram-se em tomar, a tempo, as neces-
sarias precauções. No decurso do combate de Dogger Bank, em
janeiro de 1915, as duas torres de ré do cruzador de batalha
Sydlitz foram transformadas em fornalha ardente por um só obus
britânico que despedaçou a base da torre de ré enviando estilhaces
candentes aos ascensores de munições, pegando fogo a muitos car-
tuchos.

A pólvora de nitro-celulose queima com extraordinária inten-
sidade. As chamas lançaram-se de alto a baixo nos ascensores de
munição, encontrando passagem através de um postigo de comu-
nlcação com a segunda torre, produzindo igual incêndio; 160 ho-
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mens pereceram e, só o acto heróico de um sub-oficial que fechou
a propósito um quartel de escotilha, impediu que o incêndio se
propagasse aos paióes de munição. Devido a essa triste experi-
encia, peneiras contra-chamas foram installadas em todos os navios
importantes e, outras medidas tomadas, diminuiram considerável-
mente o perigo.

Constituia perigo para o lado alemão outro factor de segu-
rança para as espoletas de cobre em que era contida a principal
parte da carga, para os grossos canhões, sendo o resto feito por
cartuchos. Assim, si as chamas causadas por um obus penetrassem
em uma torre ou num ascensor de munições, as cargas principaes,
protegidas pelo cobre, raras vezes pegavam fogo. Na marinha bri-
tanica, toda a carga de pólvora era envolta em camisa de seda;
daí, muito mais susceptível de ser atingida pelas chamas.

Todos esses senões ocorridos por parte dos ingleses se terião
evitado caso eles tivessem atendido as minuciosas informações que
a tempo foram dadas pela secção da "Intelligence Service", cujos
agentes, nos diversos pontos da Allemanha, mostraram-se mui ze-
losos e excellentemente informados quanto aos detalhes do equipa-
nemto naval alemão.

Qualquer que seja a explicação — ausência de um verdadeiro
Estado-Maior naval ou conservantismo excessivo subsistente na Ma-
rinha inglesa de pre-guerra — o fato patente é que não obstante
a excelência dos navios e de incomparavel pessoal, aos ingleses
faltaram certos elementos em absoluto essenciais a uma completa
eficácia militar. A falta dessa eficiência motivou mais de uma tra-
gedia de esforços perdidos.

A. V.
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A realidade brasileira no que concerne a transportes marítimos. —
Elisé Réclus, estudando as facilidades de communicação dos conti-
nentes com o mar, que é o grande caminho mundial do commercio,
procurou exprimir a accessibilidade das terras interiores, calculando
para cada continente, a área de território correspondente á extensão
de um kilometro de litoral.

Segundo esse critério, o continente europeu é o mais fadado ao
commercio marítimo pois, offerece apenas 289 Klm. de extensão de
costa maritima, ao passo que a America do Norte apresenta 407 Klrt.., a
America do Sul 689, a Ásia 763 e finalmente a África 1420.

O Brasil, com a superfície de 8849.136 Klm. q. e com cerca de
9060 Klm- de litoral, (incluindo-se os perímetros do golfão amazônico
e das principaes bahias), offerece 976 Klms. q. de território por ki-
lometro de litoral, ou seja um coefficiente bem menos vantajoso do
que attribuido por Réclus, á America do Sul.

Seguindo o critério proposto pelo insigne naturalista, é interes-
sante avaliar os índices de accessibilidade dos Estados marítimos



364 revista marítima brasileira

brasileiros, calculando para cada um delles a área em Klm. q. corres-
pondente á extensão de um Klm. de litoral, áreas que são as seguintes:

Districto Federal 10
Rio de Janeiro 59
Espirito Santo 97
Rio Grande do Norte 138
Santa Catharina 152
Sergipe . 197

Alagoas 259
Ceará 284

Bahia 380
10 Parahiba do Norte 439
11 Rio Grande do Sul 448
12 Maranhão 505
13 São Paulo 510
14 Pernambuco 680
15 Paraná 692
16 Pará 699
17 Piauhy 3.333

O confronto desses Índices mostra que das unidades marítimas
da Federação, o Districto Federal é a que tem os centros de produc-
ção mais próximos do mar e o Piauhy o que os possue, mais distantes.

Si refizermos o calculo anterior, tendo consideração as vias de
navegação interior praticadas por navios de ultramar, o Pará e o Ri*
Grande do Sul terão os seus coeficientes melhorados para 469 e
294, respectivamente, e o grande Estado do Amazonas apparecerá,
no quadro, com o coefficiente de 622.

As condições de navegabilidade do oceano Atlântico, em toda
a nossa longa fronteira maritima, são as mais lisongeiras possiveis.

Possue o Brasil, exellentes e numerosos portos naturaes e vários
canaes costeiros, propícios á navegação de pequena cabotagan, pelo
abrigo que offerecem.

A navegação se faz livre de "Icebergs" e a cerração que p°r
vezes a impede, abrange, apenas, a costa de Gabo Frio para o sul,
durante poucos mezes do anno, e sem intensidade observada no ex"
treino sul c norte do continente americano.



TRANSPORTES MARÍTIMOS NO BRASIL 365

A maré é francamente periódica, da ilha de Sta. Catharina para
o norte e attinge a uma amplitude que favorece, extraordinariamente,
a navegação dos estuários marítimos e bahias.

A agitação do mar é moderada, sendo desconhecidos as grandes
vagas observadas alhures"' e os maremotos-

Os ventos que sopram, na maior parte do litoral, são regulares
e de intensidade moderada e propícios para a navegação a vela, es-
pecialmentie, do Estado da Bahia para o norte-

A dispersão commercial- — Um aphorismo da technica dos trans-
portes ensina que 

"a 
producção procura os portos marítimos seguin-

do, de preferencia; como as águas, os caminhos dos valles"'.
Os rios, sendo linhas de menor resistência a penetração dos con-

tinentes, constituem a rota natural da civilisação.
Tivesse a África, numero sufficiente de rios navegáveis, pon-

dera Livisgstone, e não seria como é ainda hoje, para a civilisação
humana, o continente negro, the dark contincnt.

O desenvolvimento econômico do Brasil, subordinado a essa con-
dição physica universal, tem se operado, principalmente, ao longo da
sua vasta fronteira maritima e marginalmente ao curso inferior dos
rios navegáveis.

Os portos freqüentados pela navegação maritima ou maritimo-
fluvial elevam-se a cerca de setenta.

Como é ainda pequeno, o volume total do nosso commercio, a
dispersão por numero tão elevado de portos acarreta a pequnez da
quantidade de mercadorias movimentada na grande maioria delles.

Os dados estatísticos publicados pelo Departamento Nacional de
Estatística, sobre o peso total de mercadorias movimentadas, annual-
mente, nos portos brasileiros, no quinquennio 1925-1929, attestam
uma dispersão commercial verdadeiramente impresionante:

1) Movimentam de 2,5 a 3 milhões de tons. os portos do Rio de
Janeiro e de Santos.

2) Um milhão de tons. o porto de Porto Alegre.
3) De 400 a 700 mil tons. os portos de Recife, Bahia e Rio

(íranele.
4) De 101 a 300 mil tons. os portos de Manáos, Belém, Maceió,

Victoria, Paranaguá c São Francisco.
5) De 50 a 100 tons. os portos de São Luiz do Maranhão, Forta-

leza, Cabedello, Aracaju, Ilhéos e Pelotas.



366 revista marítima brasileira

Cada um de todos os demais portos brasileiros manipula menos de
50.000 tons. de mercadorias, por anno.

Para se aquilatar bem, da pequenez destes números, convém citar
o peso concentrado em alguns! grandes portos do nosso continente:

New York  44 milhões de tons
Philadelphia  22 " " "

Buenos Ayres 14 " " "

A dispersão conunercial já apontada impõe dous pesados ônus á
economia nacional:

Io) Melhorar grande numero de portos para attender ás exigen-
cias da navegação moderna, redundando os elevados dispendios com
os melhoramentos e com sua conservação, em beneficio das insignifi-
cantes quantidades de mercadorias nelles movimentadas.

2°) Sujeitar os navios a numerosas escalas para carregar ou des-
carregar, em cada porto, insignificantes parcellas de mercadorias, de-
terminando dest'arte, forte augmento de despesas no custeio da nave-
gação e, portanto, nos fretes.

Para salientar esta ultima condição basta notar que uma linha de
cabotagem para servir os portos mais importantes do paiz, do ponto de
vista commercial e político, desde Manáos até Porto Alegre, tem de
fazer 21 escalas e percorrer 4327 milhas, gastando cerca de 2 mezes
na viagem redonda.

O facto para tantos inesplicavel, de serem os fretes Rio-Europa
mais elevados do que Buenos-Ayres-Europa, decorre, simplesmente,

da circumstancia de se manipular no grande porto Argentino uma
quantidade de mercadorias que supera ao total da de todos os portos
brasileiros reunidos. De facto, ao passo que Buenos-Ayres movimenta
14 milhões de tons, de mercadorias a quantidade média total movimen-
tada em tod« os portos brasileiros reunidos, no quinquennio de 1926-
1930, attinge, apenas, a 10.705.500 tons.

Cumpre ainda não esquecer o desequilibrio existente entre o peso
da importaçãi e o da exportação, que torna escassos os fretes de retor-
no: a média annuali importada pelo Brasil, no quinquennio 1926-1930,
foi de 5.459.000 tons, ao passo que a exportação foi, apenas, de
2.083.000 tons, ou seja 2,2 vezes menor que a importação.

Aspirações dos portos pequenos. — A tendência das populações
ribeirinhas de fazer todo o commercio pelo porto de que são directa-
mente tributarias é natural e perfeitamente acceitavel, admittidas as
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limitações impostas por outras razões a serem attendidas na organisação
econômica dos transportes.

Consoante attesta, porém, abundante documentação existente no
archivo do Departamento Nacional de Portos e Navegação, as popula-
ções dos pequenos portos do paiz não alimentam aspirações restric-
tas em matéria de melhoramentos portuários mas, pelo contrario, as-
piram poder receber, navios de ultramar que as ponham em commu-
nicação di recta, com os grandes portos do paiz e até do estrangeiro,
procurando assim, se libertar da dependência em qu'e ficam do porto
principal do Estado a que pertencem.

Emanado de pessoas menos versadas nas complexidades do pro-
blema dos transporte aquáticos, o desejo é compreensivel e resulta da
convicção de que as communicações directas abrião novos horizontes
ao commercio local, pela abolição de despesas e prejuízos oriundos de
tranzacções por intermédio do porto principal do Estado: taxas
portuárias, fretes supplementares, commissões a agentes, avarias
demoras, etc.

Na pratica, porém, as vantagens almejadas que a um primeiro
exame parecem tangíveis, tornam-se illusorias uma vez que só se as
consegue em troca de elevado ônus, necessário para financiar o ca-
pitai invertido em installações portuárias desproporcionadas com o
vulto do commercio local, e para cobrir os prejuízos decorrentes da
imposição de novas escalas a navegação, já de si onerada, no Brasil,
com a obrigação de tocar em numerosos portos, para receber ou
deixar pouca carga.

Evidentemente, quantos pedem taes injustificados melhoramentos
de portos e semelhante multiplicação inconsiderada de escalas para as
linhas de navegação, olham só para as facilidades que aspiram, não

se propondo a arcar com ônus que, automaticamente, advirão.

Os ônus, todos imaginam, devem caber ao erário da União, que
não deve olhar para lucros directos quando se trata de incrementar o
progresso nacional.

A' sombra desse argumento tem se praticado verdadeiros atten-
tados contra a economia brasileira.

Um grande erro é uma convicção sincera. — A convicção de que
o melhoramento de um porto acima das suas necessidades commer-
ciaes, determina o desenvolvimento da região tributaria é um grande
erro profundamente, radicado na opinião publica brasileira e que tem
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sacrificado sommas vultuosas da economia publica e particular, em
commettimentos perfeitamente, desnecessários para o commercio.

Na realidade, nos portos pequenos, as custosas e modernas instai-
lações de acostagem constituem um meio bem mais dispendioso de
carregar e descarregar navios, do que os processos rudimentares, uti-
lisados nos portos incipientes.

Os dados que passo a citar indicam o custo médio da movimenta-
ção de uma tonelada de mercadorias em dous portos dispondo de ins-
tallações de acostagem e em dous outros que não dispõem dessas
facilidades:

Rio de Janeiro  19$282
Santos  13$045
Ceará  15$000
Cabedello  15$000

Os custos referentes ao Rio de Janeiro e a Santos foram caleu-
dos pelo Engenheiro Oscar Weinschenck na lúcida e substanciosa ex-
posição publivada em 1926, sobre a Crise do Porto de Santos, ambos
estes custos abragem apenas, as respectivas taxas ordinárias cobra-
das nos dous portos-

Para homogenisação elos dados, foram excluídas taxas especiaes,
peculiares aos dous portos comparados, excepção feita da taxa 2%
ouro, que é a taxa basilar da finança do porto do Rio de Janeiro

O custo relativo ao Ceará, comprehende a carga ou descarga de
mercadorias em mar aberto, por meio de alvarengas, rebocadores e
pontes providas de guindastes.

O custo concernente a Cabedello, sobre a carga ou descarga nesse
porto, cobre o transporte da mercadoria sobre água de ou para João
Pessoa, na distancia de 18Klms. e mais a carga ou descarga em João
Pessoa.

Ambos os custos da movimentação de mercadorias nos dous
jxirtos nortistas, excluem as taxas de armazenagem de 2% ouro.

Si do custo de Santos, que exclue a taxa 2% ouro, tirarmos
2$182 correspondente a armazenagem, ficarão homogenisados os
custos do embarque e desembarque de mercadoria nos três portos:

Santos  10$863
Ceará  15$000
Cabedello  15$000

Estes números provam que, apezar de termos tomado para com-
paração, uni ]>orto apparelhado que é o mais barato do Brasil, e dous
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portos não apparelhados em condições excepcionalmente onerosas
para carga e descarga, pois. no 1° a agitação do mar e no 2° um longo
transporte encarecem o embarque e desembarque de mercadorias, a
differença dos custos da movimentação de cargas no porto appare-
lhado de Santos, e nos portos desaparelhados do Ceará e Cabedello
não é de ordem a asfixiar o commercio nacional que opera, em geral,
com mercadorias de valor superior a 500$000 por tonelada.

A differença de custo a que chegamos na comparação acima feita,
em condições mais desfavoráveis aos portos não apparelhados, appli-
cada á pequena quantidade de mercadorias que se movimenta na gran-
de maioria dos nossos portos, níostra á saciedade, que o lucro que se
poderia obter com a execução de installações de acostagem, está longe
de ser sufficiente para financial-as e que portanto, taes installações
terão fatalmente, de pezar desnecessariamente, seja sobre o com-
niercio, seja sobre o erário publico, seja finalmente sobre o capital
privado de algum concessionário sonhador.

Da mesma sorte, é anti-economico empregar grandes navios no
transporte de mercadorias que se encontram dispersas em pequenas
quantidades, por portos numerosos.

A economia dos transportes exige que a tonelada dos navios
seja proporcionada ao movimento commercial.

Esta verdade nos vem da previdente Allemanha que ao traçar
o proganima de reconstrução da sua frota mercante, após a grande
guerra, adoptou cargueiros de 6000 a 10000 tons., mesmo para as
mais longas linhas de navegação de ultramar, para o Extremo Oriente.

As poderosas installações portuárias e os grandes navios só são
utilisaveis com economia, quando uma quantidade vultosa de mer-
cadoria assegura a continuidade de funecionamento daquellas instai-
'ações e o bom aproveitamento da lotação desses navios.

Não reside, pois, a prosperidade dos hinterlandes dos pequenos
portos, na hypertrophia das installoções portuárias e dos meios de
transportes mas, principalmente, nas riquezas naturaes de região e na
racionalisação dos meios de communicação.

Esta racionalisação deve abranger um programma nacional de rríe-
lhoramentos de portos, de unificação da navegação de cabotagem sub-
Vencionada e de articulação desta com a navegação de pequena cabota-
gem o com as vias interiores de transporte-

Programa nacional de melhoramentos de portos. — Posto que
a divisão territorial do Brasil não tenha attendido a respeitáveis con-
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dições de ordem physica, econômica, e política, os 40 annos de Repu-
blica Federativa formaram uma mentalidade de autonomia estadoal
que desvanece a esperança de se poder retocar, de leve que seja, os
limites dos nossos Estados.

Na organisação do programma de que nos occupamos, adoptamos
como facto consumado, a actual divisão territorial do Brasil e respei-
tamos os foros de autonomia reclamados pelos Estados-

Nestas condições, impõe-se de inicio, contemplar cada unidade
política banhada pelo mar ou accessivel á navegação de ultramar,
como é o Estado do Amazonas, com um porto de concentração com-
mercial, provido de condições de accesso e de installações de ocosta-
gem, proporcionadas ás respectivas necessidades econômicas.

Por intermédio desse porto, importarão e exportarão para o es-
trangeiro e para as grandes praças do paiz, os demais pequenos portos
do Estado servidos, em regra, apenas pela navegação de pequena ca-
botagem, mas articulados sempre, com todos os portos do paiz e com
os principaes portos do estrangeiro, por meio de contractos de trafego
mutuo entre as companhias de navegação.

Attendendo ás exigências políticas, ás necessidades commerciaes
e ás profundidades naturaes, assim como, as facilidades que a maré
proporciona á navegação, passamos a enumerar calados para os quaes
nos parece conviniente preparar os portos do paiz, referindo-se as
profundidades, á baixa mar de águas vivas equinociaes ou ao nível
de máxima vasante, consoante se trate de portos marítimos ou f luviaes:

Io — Portos de canal de acesso e ancoradouro com 10 metros de

profundidade:
Manáos >— Itacoatiara •— Parintins — Óbidos — Santarém
— Recife — Bahia ¦— Rio de Janeiro — Santos,
Os portos de Itacoatiara, Parintins, Óbidos e Santarém, sem
embargo da sua pouca importância commercial, são incluídos
nesta primeira categoria, pelo facto de apresentarem fundos
naturaes 10,0 ms.

2o — Portos de canal de accesso com 8 metros e ancoradouro de
9 metros de profundidade:
Belém do Pará — Rio Grande.

3o — Portos de canal de accesso com 7 metros e ancoradouro com
8 metros de profundidade:
Fortaleza — Maceió — Victoria — Angra dos Reis — ViHa
Bclla — São Sebastião — Ubatuba — Paranaguá —

São Francisco i— Imbituba.
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Fortaleza e Maceió não têm propriamente portos, pois os
navios ancoram em mar aberto.
A inclusão dos quatro últimos portos nesta categoria obedece
ao mesmo critério da inclusão dos portos amazonenses na Ia
categoria.

4o — Portos de canal de accesso com 6 metros e ancoradouro com
8 metros de profundidade:
São Luiz do Maranhão — Tutoya — Amarração —• Natal —
Cabedello ¦— Aracaju.

5o — Portos de canal de accesso e ancoradouro com 6 metros;
Nictheroy — Laguna — Pelotas — Porto Alegre-

6o — Portos de canal de accesso com 5 metros e ancoradouro
com 6 metros:
Ilhéos — Caravellas — Antonina — Itajahy.

7o — Portos de canal de accesso com 4 metros e ancoradouro
com 6 metros:
Gurtirupü — Camocim — Aracaty — Areia Branca —

Macau — Florianópolis.

8o — Portos de canal de accesso de 3 e ancoradouro com a pro-
fundidade de 4 metros:
Tury Assü — Barreirinhas — Penedo •— Paraty —Caragua-
latuba.

9o — Portos de canal de accesso com 2,5 metros e ancoradouro
com 3 metros:
Santo Antônio —Cunany — Amapá — Santo Amaro —

Itaparica — Cachoeira — Maragogipe — Nazareth — Valen-

ça — Taperoá — Camamú — Marahú — Barra do Rio de
Contas — Una — Cannavieiras — Belmonte — Porto Se-

guro — Prado — Alcobaça — Guatapary — Anchieta (Bene-
vente) — Pituna — Itapemerim — São João da Barra —

Cabo Frio — Iguape — Cananéa-
Destes portos, alguns pelas suas condições naturaes, poderiam

receber navios de maior porte do que os admissíveis pelas profundi-
dades acima indicadas. Incluimol-os, porém, neste 9° item, em virtude
da sua diminuta importância commercial-

Preparados os portos para dar accesso aos navios de que carece
o commercio, estará desbravando o caminho para o progresso do hin-
terlande. A accessibilidade do porto é o essencial, as installações de
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acostagem, na phase inicial do desenvolvimento portuário, são acces-
sorias.

Ahi estão para proval-o, entre outros, os portos do Rio de Janei-
ro e de Santos os quaes, antes mesmo de possuírem o Io metro de cães
acostavel, já eram dous importantes empórios commerciaes, cujo de-
senvolvimento se operou até então, graças á riqueza natural das regiões
que lhes são tributarias, ás vias férreas de penetração, e ao facto
de serem accessiveis aos navios de que carecia o commercio daquella
cpoca.

Ao revez disso, vemos outros portos no Brasil, como Manáos,
Belém do Pará e Nictheroy com modernas installações de acostagem
e, tristemente, relegadas, naquelles a um parcial abandono, motivado
pela decadência da exportação da borracha, e neste, a um abandono
quasi total, lucidamente previsto pelo então Inspetor de Portos Eng.
H. de Araújo Góes, mas inconsiderado pelo concessionário do porto.

Que a lição aproveite aos administradores do futuro, desfazendo
para sempre, a ficção de qtíe as installações de acostagem de um
porto geram, milagrosamente, o commercio.

O programma das installações de acostagem, não dizendo em
absoluto, com o desenvolvimento do commercio, nos portos incipi-
entes, deve restringir-se a mais estricta economia.

O custo de taes installações, variando de porto a porto e de-
pendendo de numerosas circunstancias locaes que lhe são peculiares,
não permite a organisação de um programma geral como o que foi indi-
cado para as condicções de accesso-

De um modo geral porém, pode-se affirmar que é anti-econo-
mico construir installações de acostagem em portos cujo movimento
annual seja inferior a 150.000 tons. de mercadorias-

Em cada caso particular, urge fazer uma rigorosa analyse econo-
mico-financeira da matéria, tendo em vista o custo real e verdadeiro
das obras, as despezas de custeio e a renda liquida que se poderá es-

perar da exploração do porto, não se executando jamais, obras de
acostagem, cujo financiamento venha exigir do commercio, maiores
ônus d<> que os pagos para embarcar e desembarcar mercadorias pelos
meios rudimentares, existentes no porto.

Tom ahi pleno cabimento as rudes mas sensatas palavras de A-
M. Welligton: "Seria melhor que a engenharia fosse menos geral-
mcnlc supposta e commumcntc definida, como a arte de construi*-
Em certo c importante sentido é antes a arte de não construir; o"
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para definil-a rude, mas não erradamente, é a arte de fazer bem com
um dollar, o que qualquer rcmcndão pode fazer com dous, até certo
ponto".

Adoptado que seja o programma delineado, as facilidades de trans-
porte asseguradas nos diversos portos do paiz, attenderão plenamente,
as necessidades de commercio e de expansão das regiões tributarias.

Para se ajuizar bem das facilidades que serão obtidas, notemos:
Io — Os portos do item n.°l poderão receber, sem depenedencia

de maré, qualquer dos grandes navios de ultramar(Atlantique, Cap
Polônio, etc.,) ora empregados nas linhas da Europa e America do
Norte para a America do Sul.

Desnecessário se torna cogitar de navios de maiores calados uma
vez que, por longo futuro, o calado dos navios das linhas sul america-
nas ficarão condicionados aos 8,60 metros de profundidade do canal
de Buenos-Ayres, cujo aprofundamento só poderá ser conseguido, a
custa de despesas muitíssimo maiores do que as já impostas á economia
do grande porto argentino.

Por outro lado, o commercio do Brasil, num futuro assás remoto,
não poderá por si só, sustentar linhas especiaes de navios gigantes, do
porte dos que navegam na linha Europa-Estados Unidos.

2.° — Os portos dos itens ns. 1 e 2 poderão receber, navios de
13.000 tons. liquida do typo do "Alcântara" da Mala Real Ingleza
e os navios mixtos empregados nas linhas sul-americanas de nave-
gação.

O numero de navios com mais de 8 metros de calado, avultando
pouco, na freqüência dos portos do item n. 2, não é economicamente,
defensável, o sacrifício de um aprofundamento de canal de accesso,
para ser utilisado apenas uma meia dúzia de vezes por anno-

Para attender aos navios raros ou de excepção, devemos tirar o
partido que todos os povos tiram, do phenomeno da maré, cuja regula-
ridade e amplitude são notáveis nos portos do Brasil, de Florianópolis
para o norte.

Não esmaguemos a economia nacional, sob o peso do exagero no
dimensionamento dos canaes de accesso aos portos, exagero, que no
Brasil, tem tocado as raias do futurismo...

3." — Os portos dos itens 1, 2 e 3, os do ultimo item na depen-
dencia da maré, poderão receber os cargueiros mixtos de ultramar de
9.000 toneladas líquidas, do typo do "Almeda" da Blue Star Line e
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os navios de cabotagem de 2 a 3000 tons. líquidas como o "Santos",
"Comte-Ripper", "Itanagé", etc, sem dependência de maré.

A dependência de maré em que ficarão os cargueiros acima men-
cionados, justifica-se com o argumento apposto ao item n. 2.

4." — Os portos dos itens n. 1 a 4, os do ultimo na dependência
da maré, poderão ser freqüentados por cargueiros estrangeiros do typo
do "Justin" da Booth Line e por navios de cabotagem do typo já ei-
tado do "Santos", "Comte-Ripper", Itanagé", etc.

5." — Os portos dos itens ns. 1 a 6 poderão receber navios car-
gueiros de cerca de 1500 tons. líquidas e paquetes ele cabotagem de
1-000 toneladas líquidas do typo do "Itassucê", "Comte- Alvim", etc.

6." — Os portos elos itens ns. 1 a 7, estes na dependência de maré,
poderão receber navios de cabotagem do typo já citado do "Itassucê",
"João Alfredo", etc.

. Dos portos do item 6, o único que não pôde ser considerado de
3a ordem, por ser capital de Estado é o de Florianópolis. O movi-
mento commercial desse porto é porém, tão exiguo que, por emquanto.
não parece econômico aprofundar, além de 4 ms. o longo canal que
lhe dá accesso.

7.° — Os portos do item n. 8 poderão ser ligados aos portos prin-
cipaes vizinhos, por navios de pequena cabotagem de 500 a 800 tons.
líquidas em virtude da notável amplitude da maré que nelles se
observa.

8.° — Finalmente os portos elo item n. 9 poderão ser ligados aos
portos principaes vizinhos, por navios de pequena cabotagem de 300 a
500 tons, líquidas do typo do "Celeste", "Iraty" e "Itapacy", 

por
veleiros, etc.

Em resumo, o programma proposto permitte ligar:

a) por uma linha de grandes paquetes de ultraimar os
portos de 1." ordem do paiz (item 1).

/;) por linhas dos maiores navios mixtos empregaelos
na navegação de ultramar e de cabotagem, os portos de Ia c
2" ordem de> paiz (itens 1 a 3).

c) por uma linha de cabotagem, de navios de porte
mediõ, todas as capitães de Estados marítimos ou portos prin-
cipaes desses Estados.

d) por linhas regionaes de pequena cabotagem, os por-
tos pequenos, com o respectivo porto de centralisação de cada
Estado.
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Para solucionar completamente o problema dos transportes mari-
timos, este programlifa de melhoramento de portos deve ser comple-
tado com a reorganização da navegação de cabotagem.

Causas da depressão do commercio de cabotagem — A organi-
zação da cabotagem nacional discrepa de ha annos, de principios fun-
damentaes da technica de transportes.

A Federação das Associações Commerciaes, as Associações Com-
merciaes de quasi todos os Estados e notadamente as do Rio de Ja-
neiro e de São Paulo, os ex-Inspectores de Navegação, engenheiros
Frederico César Burlamaqui, Aldemar de Mello Franco e Jayme Lopes
do Couto, as notáveis personalidades que constituíram o Congresso
de Vias de Transporte reunido no Rio de Janeiro em 1909, o saudoso
Comte. Armando Burlamaqui, e tantas outras entidades e pessoas auto-
risadas, não se têm cansado de apontar ao Governo as causas que de-
primem o nosso commercio de cabotagem, annullando em bôa parte, as
vantagens que o Brasil poderia tirar da sua vastidão territorial.

Ainda no anno passado, uma commissão nomeada pelo Governo,
na qual se achavam representados todos os departamentos públicos com
alçada sohre a navegação e as quatro maiores companhias de cabo-
tagem (Lloyd Brasileiro, Navegação Costeira, Lloyd Nacional e Com-
mercio e Navegação), depois de aturado estudo, indicou as causas prin-
cipaes que estiolam a industria dos transportes costeiros.

Parte que fomos dessa comissão, passamos a resumir as causas
reconhecidas como prejudiciaes á navegação, quasi que unanime-
mente:

1-" — Creação, pelos Estados e Municipalidades, de leis inter-
ferindo com a cabotagem as quaes, sobre constituirem ônus
para o custeio da navegação, entravam o commercio entre os
Estados, annullando dest'arte, as vantagens que a industria
nacional pôde tirar do nosso considerável mercado interno
de consumo.

2." — Vulto a que attinge a remuneração directa, de serviços, a
funccionarios, pelos armadores, remuneração que embora

prevista pelos regulamentos, dá logar a abusos prejudiciaes ás
empresas de navegação e aos próprios interesses públicos.

3."—Exigências injustificáveis das autoridades aduaneiras, as
quaes aos poucos, foram estendendo á navegação de cabo-
tagem as medidas fiscaes adoptadas para a navegação estran-
geira.
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4." — Imperfeita delimitação das attribuições das repartições que
interferem com a navegação, donde se originam conflictos de
autoridade é delongas prejudiciaes aos serviços.

5." — Ônus impostos pelas associações de praticagem dos portos e,
principalmente, pelas sociedades de estivadores, sendo que
estas chegam até, a impedir o pleno aproveitamento da ca-
pacidade de trabalho do apparelhamento mecânico dos portos
e dos navios.

6." — Péssimo aproveitamento da praça dos navios pelos carre-
gadores, sendo certo que a praça offerecida pela navegação
de cabotagem subvencionada é três vezes superior ás neces-
sidades do commercio.

7.a — Necessidade de unificar a navegação de cabotagem sub-
vtencionada, para acabar com a verdadeira política de auto-
phagia, que.resulta da subvenção a empresas de navegação
que fazem ás mesmas linhas, com sahida de navios, por vezes,
até nos mesmos dias, offerecendo ao publico uma praça muito
acima das necessidades commerciaes e cobrando fretes de-
masiadamente elevados.

8." — Exigências injustificáveis feitas pelas autoridades, aos ar-
madores, obrigando-os a executar gratuitamente, serviços
públicos taes como o transporte terrestre, de malas do cor-
reio, elos portos para as repartições postaes e de indesejáveis
expulsos pelas policias, de uns para outros Estados.

9." — Exigências regulamentares descabidas, importando em exi-
gir dos navios costeiros nacionaes, maiores tripulações do que
as que guarnecem os navios estrangeiros de ultramar.

10-" — Falta de rigor das autoridades, no punir os delictos e in-
fracções commettidas a bordo dos navios, donde resulta um
prejudicial afrouxamento da disciplina de bordo.

A constância desde tantos annos observada, no focalisar estas e
outras difficuldades que entravam o commercio de cabotagem, não
tem conseguido, em absoluto, uma acção decisiva, dos poderes públicos,
no sentido de fixar directrizes racionaes para nortear matéria de
tanta monta.

Tudo marcha por força da inércia, a descontento geral dos inte-
ressados, graças ao apoio do erário publico, numa política de verda-
deira autophagia.
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Como as subvenções do erário já não bastassem para a voragem,
surgiram os convênios de fretes para, em detrimento das facilidades
de circulação da riqueza, adiarem a natural e justa eliminação de ve-
lhos e inadequados navios de cabotagem, que navegam escassamente
aproveitados pelo commercio, com gravame para as finanças dos ar-
madores, só para cumprir obsoletos contractos firmados com o Go-
verno.

Os convênios de fretes derivam, geralmente, do excesso dos na-
vios mercantes sobre as necessidades de transporte.

Consistem num artificio para valorização de uma utilidade pro-
duzida acima das necessidades de consumo, perfeitamente equiparavel
a qualquer valorização de mercadoria.

Ao par das difficuldades de mera organização, sobrepõem-se as
de ordem natural, como seja a carência em que se encontra o Brasil de
productos metallurgicos, combustível e lubrificantes, elementos essen-
ciaes para crear e sustentar a industria dos transportes marítimos-

A carência em que nos encontramos, desses elementos basilares,
deveria constituir um estimulo para reorganizar sem demora, a nave-
gação de cabotagem, fazendo desfarte cessar o disperdicio de utili-
dades que o paiz importa a peso de ouro e consome, improductiva-
mente, na movimentação de navios desnecessários ao intercâmbio ma-
ritimo nacional.

Subordinada a cabotagem nacional a condições que por si mesmas
conduzem ao anniquilamento, sujeita á impontualidade de paga-
mento dos serviços requisitados em larga escala pela União e pelos
Estados, não é para admirar que os ingentes esforços dos dirigentes
capazes das nossas empresas de navegação, resultem impotentes para
satisfazer plenamente, o publico, e que este, não sabendo discernir
bem as cousas, formule contra elles accusações vehementes, que de
justiça deveriam caber ás viciosas bases sobre que repousa a industria
brasileira de transportes marítimos.

Bases para reorganização da navegação de cabotagem —
Liberdade de navegação — O monopólio da navegação de cabo-
tagem para o pavilhão nacional é de todo justificável.

Para que o paiz tire todas as vantagens político-econômicas desse
monopólio é mister assegurar, em toda a sua plenitude, a liberdade de
navegação entre os nacionaes.

A concessão dessa plena liberdade não importa, porém, no des-
interesse do Governo pela sorte dos transportes marítimos. Deverá,
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pelo contrario, manter a navegação de cabotagem, subvencionando uma
única empresa de navegação em cada uma das linhas que forem
reputadas necessárias, para incremento do progresso nacional, obten-
do em troca disso, a regularidade da navegação, a vigência de fretes
razoáveis e a obrigação de trafego mutuo entre as empresas subven-
cíonadas.

Parallelamente á navegação subvencionada deve-se deixar nas-
cer e progredir a navegação livre, que o desenvolvimento do com-
mercio fôr comportando, até que o movimento tendo attingido o gráo
de intensidade capaz de remunerar a industria dos transportes aqua-

ticos, possam elles se fazer no regimen integral da livre concur-
rencia.

2 — Organização das linhas de navegação. — Na organização
das linhas de navegação de cabotagem impõe-se, de inicio, a consi-
deração das facilidades de communicações existentes entre os por-
tos: estradas de ferro e de rodagem, aviação, telegrapho com e sem
fio, etc.

Essas communicações sendo de ordem a satisfazer o transporte de
passageiros, dentro de certos limites, e á transmissão do pensamento,
facilitarão de muito, a harmonização das necessidades de transporte
de passageiros, de malas postaes e de mercadorias.

A rapidez de communicações, que cada vez mais vae sendo exi-
gida pelo publico, poderá ser conseguida pela organização de
4 classes de linhas de navegação, aliás já adoptadas, em principio,
pelos nossos armadores:

a) duas linhas de grande cabotagem, uma semanal ligando
os portos do Rio Grande, Santos, Rio de Janeiro, Bahia.
Recife, Ceará e Belém e outra, quinzenal, entre Ma-
náos e Buenos Ayres;

b) duas linhas semanaes de cabotagem partindo do porto
do Rio de Janeiro, uma paia o norte e outra para o sul
escalando a capital ou o porto principal de cada Es-
tado.

c) cinco linhas de pequena cabotagem: uma semanal de
Manáos a Belém; uma quinzenal de Belém a Recife!
uma quinzenal do Rio de Janeiro a Santa Catharina
e, finalmente, uma linha lacustre na Lagoa dos Patos.

d) três linhas, quinzenaes, de navegação de longo curso,

partindo do porto de Santos para Nova York, Nova
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Orleans e Hamburgo, com escalas nos portos do Rio de

Janeiro, Victoria, Bahia e Recife.

Com estas linhas de navegação de interesse nacional, continua-
riam, naturalmente, a coexistir as linhas regionaes de veleiros e de
pequenos vapores.

Accordos de trafego mutuo lavrados entre todas as empresas de
navegação e a concatenação dos horários das linhas de pequena cabo-
tagem e regionaes, com os horários das linhas principaes, contribuirão
para a rapidez dos transportes para os pequenos portos, preparando-se
dest'arte, os meios indispensáveis ao desenvolvimento das regiões tri-
butarias.

As linhas regulares de navegação subvencionadas deverão attender
tão somente, ás necessidades ordinárias de cada pono.

Por occasião das safras, as empresas de navegação farão viagens
extraordinárias, também subvencionadas, e na medida das justas ne-
cessidades de cada praça, fazendo assim, com que os meios de trans-
porte acompanhem o rithmo annual que se observa no commercio.

3 — Bases para os contrados de navegação — Quem se habi-
litou a manusear contractos para melhoramento e exploração de por-
tos, calcados nos sábios dispositivos de lei 1746 de 13 de Outubro de
1869, não pôde deixar de notar certas imprecisões e omissões dos
contractos firmados para execução do serviço de navegação.

Ha uns tantos dispositivos substanciaes que, concebidos em ter-
rnos indeterminados ou omittidos de todo nos contractos para manter
a navegação, tornam-os praticamente, incumpriveis.

Quando o Governo se decide a subvencionar a creação e manu-
tenção de uma linha de navegação, que não podendo se sustentar com
a receita ordinária, seja julgada necessária para fomentar o pro-
gresso nacional ou para dar, ao paiz, a posse econômica de uma re-
gião de fronteira, deve defrontar o problema em toda a sua reali-
dade.

O financiamento do capital de Io estabelecimento e das despesas
de custeio reclama condições inilludiveis e sem as quaes não é pos-
sivel attingir os objectivos visados.

Vamos passar, brevemente, em revista as condições que nos pa-
recém principaes.

Approvação de planos dos navios — Bom numero de navios da
nossa frota mercante não se subordina ás condições exigidas pela na-
vegação em águas brasileiras.
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Esta deficiência que se reflecte, fortemente, no custeio da na-
vegação, provem: da acquisição de navios de 2a mão, fabricados para
attender a condições differentes das nossas, da incorporação dos na-
vios ex-allemães á frota nacional, da adaptação á navegação costeira,
de navios que com a crise da borracha, se tornaram inúteis á nave-
gação fluvial na região Amazônica, etc.

Não são raros, no Brasil, os armadores que reduzidos pela appa-
rente vantagem de reduzir o capital de primeiro estabelecimento,
adquiriram navios inadaptaveis ás necessidades brasileiras e depois

se viram esmagados pelas elevadas despezas de custeio da navegação
de taes unidades.

As despesas de primeiro estabelecimento sendo fartamente com-
pensadas pela economia do custeio da navegação, impõe-se o aban-
dono de obsoletas e inadequadas unidades da frota nacional e a ne-
cessaria substituição por navios que se adaptem ás condições de
accesso dos nossos portos, que disponham de bons guindastes para
operar, com efficiencia, nos portos desprovidos de installações de
acostagens e, finalmente, que tenham tonelagem e accommodações de
passageiros, compatíveis com as necessidades das linhas de navegação
a serem feitas.

Urge assim exigir que os navios a serem adquiridos para navegar
linhas subvencionadas pelo Governo sejam planeados em face das
exigências inherentes aos portos de escala, ao commercio, etc, tor-
nando-se obrigatório para os concessionários da navegação, submetter
os mesmos planos á approvação do Governo.

Fixação do capital e do praso — Amortização — O Capital in-
vertido na construcção dos navios pelos concessionários de navegação
subvencionada deve ser reconhecido pelo Governo, pelo mesmo pro-
cesso utilizado nas concessões de portos.

Fixado o capital, urge estabelecer o prazo de duração do con-
tracto, necessário para amortizal-o.

A subvenção do Governo deve vigorar durante todo esse prazo
de sorte a assegurar ao capital a competente remuneração. Não é pos-
sivel organizar seriamente, uma linha de navegação deficitária, sem
a garantia de subvenção por um prazo suficientemente longo. As
subvenções por um anno ou pouco mais, dependentes de reconducções
a serem outorgadas em leis orçamentarias são quasi de nenhuma uti-
lidade e devem ser banidas.
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Receitas e despesas de custeio — Em tomadas de contas reali-
zadas, annual ou semestralmente, o Governo apurará a receita e as
despesas de custeio de cada concessionário de navegação subven-
cionada.

Naturalmente, tanto a arrecadação da receita como a realização
das despesas serão convenientemente fiscalizadas pelo Governo, tal
como se faz nas concessões de portos, estradas de ferro, etc.

Fretes e subvenção — A receita dos armadores subvencionados
constará de fretes e de subvenção..

Os fretes serão fixados pelo Governo, mediante proposta do ar-
niador e poderão ser revistos periodicamente, por inciativa do Gover-
no, do armador ou dos carregadores

A fixação dos fretes attenderá é claro, ás condições dictadas
pela technica dos transportes, para assegurar as necessárias facilida-
des de circulação da riquesa.

A subvenção deve se destinar a assegurar uma renumeração
mínima para o capital investido na navegação-

Adoptada esta forma, de remunerar o capital pelo mínimo, com
a subveenção, e permittindo-se ao concessionário obter melhor renu-
nieração com os lucros líquidos auferidos na navegação, ficará asse-
gurado o necessário estimulo para que o armador se esforce em de-
senvolver os transportes.

Para fixar ás idéas, supponhamos que seja C o capital da em-
presa, Q a quota annual para amortisar C no praso do contracto, / os
juros mínimos 8% garantidos pelo Governo com a outorga da sub-

Venção, 15% os juros imaximos admittidos pelo Governo e a renda
hquida annual do concessionário.

A subvenção j a ser paga pelo Governo, annualmente, será:

s = q + j - 1
Asubvenção variará, assim, com 1 e logo que 1 seja igual a q +

j desaparecerá.
No caso dos lucros da empresa serem superiores a 15% do ca-

P'tal far-se-á automaticamente uma redução nos fretes.
Encapação e requisição — A falculdade de poder o Governo

encampar os bens das empresas subvencionadas, depois de decorri-
do certo praso, deve figurar nos contractos de navegação, assim
bambem o direito de requisitar, mediante determinadas condições, os
Navios que forem necessários em casos de emergência.
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Trafego mutuo — A obrigação de fazer trafego mutuo com as
demais empresas de navegação e com as estradas de ferro, é mais
uma condição que deve figurar, nos contractos de navegação.

O trafego mutuo entre as empresas de transporte accelera e fa-
cilita sobremodo a circulação da riquesa.

Com a emissão directa de um conhecimento único, os embarca-
dores poderão enviar mercadorias para portos ou cidades entre as
quaes não existam vias de communicação directa.

No acto da emissão desse conhecimento o embarcador pagará
de uma vez os fretes devidos ás diversas empresas que tenham de
transportar a mercadoria, as taxas portuárias, as despesas de bal-
deação, etc.

Neste terreno não temos mais do que ampliar e desenvolver °
accordo de trafego mutuo já existente entre o Lloyd Brasileiro e
a Companhia de Navegação Bahiana.

Estaleiros navaes — Os estaleiros navaes devem ser incorporados
aos contractos de navegação como estabelecimentos indispensáveis
que são á conservação dos navios.

Os estaleiros porém, que além de se destinarem a conservar os
navios empregados na navegação subvencionada visem, explorar a
indutria da construcção e reparação naval, trabalhando para o publico
em geral, deverão ser objecto de concessão á parte da de navegação.

No primeiro caso, as condições estabelecidas para a navegação
devem automaticamente, se estender aos estaleiros.

No segundo, deve se deixar á industria a plena liberdade de
acção.

— Carvão e siderurgia nacionais — O combustivel e o ferro
posto que sejam elementos basilares para a industria da navegação-
interessam, fundamentalmente, á economia social, em geral.

Não nos deteremos por isso, em justificar a urgência de se incre'
mentar a producção de carvão e de ferro e a pesquisa de petróleo, n°
Brasil.

— Modificações de leis portuárias — A lei 1.746, de 13 de OU"
tubro de 1869, regula, especialmente, a construcção de installações
de acostagem dos jKirtos.

Leis e actos posteriores têm ampliado e completado, sem a coO"
viniente amplitude e harmonia, os dispositivos dessa lei portuafl
fundamental.
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Para que a baldeação das mercadorias se faça com economia nos
portos organisados é> mister rever os dispositivos legaes que affec-
tam a matéria, adaptando-os ás necessidades actuaes do commercio.

O Eng. Oscar Weinschenck que actualmente dirige o Depar-
tamento Nacional de Navegação, conhecedor perfeito das necessidades
do nosso commercio marítimo, minutou e submeteu á opreciaçãoo do
Governo Provisório uma lei com os dispositivos necessários para
facilitar as baldeações de mercadorias e para permitir uma retribuição
equitativa para o capital invertido nas obras de accesso dos portos-

Venha esta minuta se transformar em lei e ficará muito mais
aplainado o caminho para nacionalisar os transportes marítimos, no
Brasil, segundo as normas que, despretenciosamente, acabamos de
expor.

Rio de Janeiro, 14 de Setembro de 1932

F. V. de Miranda Carvalho.

(Do Departamento Nacional de Portos e Navegação.)



Auroras polares e raios cósmicos
O Sr. Dauvillier, sem encomios supérfluos, pode ser considerado

um dos mais eminentes físicos da nova geração francesa. De cola-
boração com o Sr. Maurício de Broglie, outra proeminencia cientifica
dos novos da França, após minuciosos trabalhos de observação, de
experiência e de teoria, publicaram notabelissimo estudo sobre a dupla
aplicação das auroras boreais e dos seus "raios cósmicos" que o já
hoje célebre professor Piccard, em diversas ascenções ao seio da es-
tratos fera tenta medir.

Emquanto Piccard preparava-se á nova ascensão, o Sr. Dauvillier
seguia para a Groenlândia, como comparticipante da imissão francesa
do ano polar, no principal intuito de continuar ou verificar, nas pro-
ximidades do polo magnético terrestre, as observações e medidas que

êle empreendera, a titulo privado, no decurso de uma viagem á
Laponia no inverno de 1930-1931.

Estamos certos de que nossos leitores acham-se não menos curiosos
de conhecer a origem a mais plausível desse raio misterioso de que
tanto se fala de há cinco anos á esta parte, que banha o nosso mundo
e nos lardêa, noite e dia, inda mesmo através das paredes as mais
espessas.

Com a devida venia, vamos nos aproveitar da concisa porém
clara exposição, feita pelo sr. Labadiér na "L'illustration", do nota-
belíssimo estudo do Dauvillier de colaboração com Maurício de
Broglie.

A AURORA BOREAL, INSÍGNIA LUMINOSA DO CÉU

Como vamos vêr, quem cria os raios cósmicos é. o sói e não as
estrelas, as nebulosas, nem a autodestruição da matéria, esparsa no
infinito celeste. E' igualmente êle quem acende as auroras boreais.
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essas feéricas luminosidades que um Ariel fantástico plasma e
obscurece, a seu capricho, no céu polar noturno, á maneira de cor-
tinas policrômas ondulando perpetuamente a mercê de hálito extra-
terrestre. Na altitude de 100.000 metros em que ela se desenvolve,
não reina nenhuma corrente aérea.

Essas aparições e desaparecimentos súbitos das auroras, os seus
harmoniosos movimentos, deram a entender quais as suas causas
físicas; identificavam-nas ás luminescências que os físicos produsem
em "tubo de vácuo" electrisado. Si se aplica certa tensão electrica

em tubo contendo gás mui rarefeito, jorra da cátode fluxo de ele-
ctrons (corpusculos elementares de electricidade negativa) cuja ve-
locidade depende da tensão aplicada ao tubo. Em a sua passagem,
os electrons desassociam-se as moléculas gásosas esparsas, electrisam-
nas, ora positivamente agregando-se-lhes, ora negativamente inflingin-
do-lhes a perda de um ou de diversos de seus electrons constitutivos-
Essa ionisação molecular traduz-se pela emissão da "luminescencia"

do tubo de vácuo. (*) Este, admite cores emprestadas ao espectro
vísivel, e os tubos de néon de nossas senhas oferece-nos aspecto dessa
luminescencia limitada ás cores características desse gás raro, cores
essas unicamente vermelhas.

Um tubo contendo azôto rarefeito dá uma côr em que o verde
predomina. A raia verde do azôto domina igualmente na lumines-

cencia da aurora boreal. E' que, na realidade, o fenômeno se desdobra
na alta atmosfera, mui rarefeito, onde o azôto ainda existe, onde não
há, por assim dizer, mais oxigênio, onde o hidrogênio ainda não
começou a desaparecer.

A aurora boreal é, por conseguinte, o mesmo fenômeno que os
físicos reproduzem em vaso fechado.

Ora, trata-se de descobrir no céu os elementos da experiência
terrestre.

VELOCIDADE FANTÁSTICA DOS ELECTRONS SOLARES

Nenhuma dificuldade para o gás rarefeito necessário á iluminação.
Mas, de onde provêm os electrons que o ionisam?—Do Sói, já tinham
respondido, em concerto unanime, os físicos especialistas. O sói

(*) Perguntarão, quiçá, como produz-se a luz. Provêm da recombinação
de ions "por pares" (+ e —) logo após a passagem do clectron ionisante. A
luz é, portanto, exactamente para o ectrons o que é a esteira para o navio.
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emite electrons como todos os corpos encandecentes colocados nos
vácuo e como, notoriamente, o filamento aquecido das lâmpadas triodes.
Esses electrons, lançados em todos as direções celestes, são divididos
pelo iman colossal que forma a Terra e cuja bússola indica precisa-
mente o polo Norte. O seu fluxo enrola-se em redor dos feixes de
"linhas de força" do "iman terrestre" e, desse fato, convergem para
os pólos magnéticos do globo. Desde que atinjam, em altitude mui

elevada, a nossa atmosphera rarefeita, ionisam-na produzindo a lumi-
nescencia das auroras.

Tal era a explicação quasi universalmente aceita depois que o
Sr. Birkeland, o eminente especialista de Oslo, reproduzira o fenômeno
aurorai por meio de minúscula esfera imantada (terreüa) submetida,
no vácuo, a um fluxo de electrons catodicos. Não se levou em conta,
porém, com o deuronio da medida. "Enquanto não se está cérito
dos números que medem um.ienomeno, "não se o conhece", repetia,
cuidadoso, lord Kelvin. O numero essencial ao fenômeno da aurora
deve dár, antes de tudo, a velocidade dos electrons responsáveis de
iluminação. Essa velocidade corresponde, dissemos, á uma "tensão

electrica". Tornava-se, portanto, mister encontrar no sói e avaliar]o
"campo electrico" que imprime a respectiva velocidade aos electrons
com que esse astro nos bombardea.

O sr. Dauvillier reconheceu as estações de partida dos electrons
na superficie solar. Tais estações outras não são senão ós "grãos de
arroz" ou ainda as "féculas" 

(aglomeração desses grãos brilhantes)
de que está veiculada a face do sói. Esses pontos1 e linhas que
pululam, claros, na "fotosfera" do sói são as análogas dessa brilhante
mancha (mancha catodica) facilmente observada 'ria"Superficie 

do
mercúrio si se apresenta o ensejo de examinar de perto uma lâmpada
de vapor mercurial. A mancha catodica da lâmpada marca o ponto
de emissão dos electrons que, ali também "ionisâm" o vapor mer-
curial rarefeito no tubo luminescente.

Demoremo-nos um segundo num "grão de arroz" solar. Tem as
dimensões da Terra. Um barometro colocado na base da coluna gá-
sosa solar, que lhe corresponde, marcaria cêm vezes a nossa pressão
atmosférica. Na altitude de cerca de 100 quilômetros, não indicaria
mais dp que uni décimo dessa mesma pressão terrestre. O "campo

electrico" reinante entre a base e o alto dessa atmosfera solar, si
acumulada, deve se elevar, calcula o sr. Dauvillier, a 10 mil milhões
de volts — dez mil vezes a tensão mais elevada de que dispõem os
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nossos fisicos. Um electron irrompe do grão de arroz solar, aspi-
rado por essa tensão formidável, anima-se, desde o centésimo quilo-
metro de altitude de velocidade quasi igual a da luz — que é, todos o



AURORAS POLARES E RAIOS CÓSMICOS 389

sabem, o maximumi maximorum. Exatamente, a 300.000 quilo-
metros menos 30 centímetros por segundo.

Ninguém se espante dessa precisão teórica mesmo porque a velo-
cidade da própria luz seja de per si medida com a aproximação do
centímetro nem mesmo do quilômetro. Mas, tais afirmações resultam
matematicamente das mais recentes teorias físicas, aliás bem confir-
madas.

Essa velocidade, uma vêz lançada no vácuo, o electron solar
conserva-a e é com ela que êle chega ao extremo em altitude, da
atmosfera terrestre.

A FORMAÇÃO DOS RAIOS CÓSMICOS, PARALELA
A DAS AURORAS

, Na atmosfera rarefeita das nossas lâmpadas triodes, conta-se
cerca de 2.000 moléculas de gás por centímetro cúbico, o que nada
é em comparação de mil milhões de moléculas ocupando o mesmo es-
paço na pressão normal. Na altitude terrestre de 6.000 quilômetro
que aqui convém encarar, as moléculas aéreas são ainda raras. Não
obstante, ainda elas existem em tais alturas: teoricamente, ainda stib-
sistem a 36.000 quilômetros. Mas, nessa distancia, a gravidade não
pode mais reter esses seres vagabundos em perpetuo movimento.
Torna-se, aliás, inútil ir tão alto. Permaneçamos a 6.000 quilômetros;
jamais nenhum aéronauta alcançará semelhante altitude, salvo, quiçá,
Um dia que não será amanhã, ali chegue um "astronauta" 

pilotando
um foguete interplanetário do sr. Esnault-Pelterie.

Nesse ponto existente na figura junta a este artigo, o electron
solar encontra enxame muito disperso de moléculas gasosas terrestres-
Há probabilidades de encontra-las de jacto, ou tangensiando-as.

No primeiro caso (encontro de plena face), produz-se o mesmo
fenômeno que no tubo de Crookes onde os electrons deparam com
um obstáculo de antemão preparado, o "anticatodo". O choque que
produzem sobre o obstáculo traduz-se por emissão de raios X. A mo-
lecula gásosa, batida de chofe pelo electron solar, representará exa-
tamente o mesmo papel do que o anticatodo: um raio X esguichará
dele — porém um raio enimáginavel "duro", isto é, de longtira extre-
uiamente curta (devido á formidável velocidade do electron), emfim,
a longura de mesmo clastcriq dos raios cósmicos das medidas de
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Hess, de Kolhórester, de Millikan. Essa onda é mil vezes mais pe-
quena do que a dos raios gamma do radium, ela é, de per si, mil
vezes mais curta que a dos raios X de uzo corrente em medicina. Os
raios cósmicos não são, portanto, outra cousa senão raios X pro-
duzidos a 6.000 quilômetros de altitudes ao acaso do choque de ele-
ctrons solares sobre as raras moléculas gásosas que voltejam ainda
naquela fantástica altura.

Como o choque em questão se pode produzir em todos os lados
do globo terrestre — dada a curvatura imposta ao trajeto dos ele-
ctrons pelo campo magnético terrestre —- é evidente que a emissão
dos raios cósmicos irradie o nosso solo de todos os pontos de céu,
mesmo daqueles opostos á direcção do sói. E' a explicação dessa mis-
teriosa "isotropia" da irradiação cósmica que parece cair, com
efeito, de todos os cantos da abobada celeste.

Resta o segundo caso, em que o electron solar roça somente uma
molécula.

O efeito produzido não é menos interessante. Esse "choque fa-
lho" não pára o electron, que se escapa para o infinito, apenas des-
viado do seu louco escape ao longo da pista do campo magnético ter-
restre. A atracção porém (mais exatamente a indução) elétrica cujo
electron solar influencia ao passar a moleculo roçada, basta para lhe
arrancar cerca de 100 quilômetros de altitude. São eles que produzem
desta vêz, corretamente, e de acordo com a fisica moderna, a "luz

boreal". A sua velocidade, muito mais razoável que a dos electrons
solares primitivos, acorda-se muito bem com a observação metódica
das auroras tal como a conduziu, por exemplo, a missão internacional
presidida pelo professor Stõrner e cujo atlas geográfico, recentemente
publicado, forneeu a estampa junta a este artigo.

AS AURORAS, TEMPESTADES DE LUZ

Kis-nos chegados ao fim: a luz boreal está explicada. E' mister
ainda distinguir. Foi intencionalmente que substituímos com as pa-
lavras "luz boreal" as de "aurora boreal". E' que 

"aurora", a magia das
roupagens luminescentes em perpetua agitação, não passa de um caso

particular. O caso geral de iluminação boreal é representado por fe-
nomeno muito mais regular: o arco permanente de Nordenskjóld.

Quando :ia sua invernagem de 1878, a bordo da "Véga" em
abatimento pelo estreito de Behring, Nordenskfõld observou, pela
primeira vêz com regularidade, essa auréola permanente da Terra.
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A's vezes ela desdobra-se e mesmo detriplica em círculos concen-
tricôs, a sua curvatura média que indica rodear ela o pólo terrestre
(aqui o do Norte) segundo um raio de 2.000 quilômetros, planando
na altitude proximamente de 100 quilômetros.

Essa luminescencia calma, marca o termo normal do trajeto dos
"electrons secundários" de que, agora, já conhecemos a origem. Em-
quanto o fluxo dos electrons solares primitivos não experimenta ne-
nhuma perturbação, não ha razão para que a chuva de electrons i>e-
cundarios denote mudança. A "luz polar" permanece, portanto, uni-
forme e imóvel. Caso, porém, o sói experimente qualquer insólita
efervescência, uma dessas "tempestades" 

que perturbam mesmo as
comunicações telegra ficas, o bombardeio electronico da alta atmos-
fera logo se accentua; a chuva de electrons secundários, por contra-
golpe, recrudesce. Baixa, muito mais accentuada que em tempo nor-
mal, acusa certa desordem — mas uma desordem regulada como, por
exemplo, as vagas de um temporal. E' a "aurora boreal" própria-
mente dita que, então, vem perturbar, como uma mareia, o arco de
Nordenskjõld. Representa literalmente uma "tempestade" da luz
boreal.

Essa atmosfera calma da luz boreal estende-se, embora menos
intensa, a proporção que se afasta dos pólos, em deredor da Terra
que ela envolve como em algodão fino luminoso, sobremodo ligeiro
para aparecer aos nossos olhos de simples mortais, mas que os físicos
sabem desvendar com o "espectroscopio". Comprovaram, assim, que,
por tempo descoberto, a "raia verde" da aurora boreal encontra-se
em todas as regiões do céu, isso, em todas as latitudes. Explica-se
desse modo, por acréscimo, "essa obscura claridade que cai das es-
trelas" o bastante para guiar o Cid contra os mouros, mas que as
estrelas, com a sua luz diafana, não bastavam.

INFLUEM OS RAIOS CÓSMICOS NA NOSSA VIDA?

Sem exagero, fica-se enlevado ante a bela generalidade da teoria
de Dauvillier.

Caso nos fosse dado aqui aprofundar a sua completa exposição,
veriamos ainda como, em caso de accentuação do seu bombardeio, os
electrons solares corrigem-se a si mesmos, automaticamente, a iman-
tação do "núcleo de ferro" que serve de coração á nossa Terra ¦—

o que tem por efeito aumentar o campo magnético daquela até no
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sentido que se torna de mister para dela afastar esses maléficos pro-
jectis. Caso atingissem a superfície terrestre, a torrente dos ele-
ctrons solares nela destruiriam imediatamente tudo que vivesse-

A natureza, isso se sabe desde Leibniz, faz muito bem todas as
cousas. Admiramos igualmente que os raios cósmicos nos permitem
viver quando, com idêntico flux, muito menos "duro" de raios X ou
de raios gamma radioactivos nos matariam em algumas horas ou,
quando menos, em alguns dias. Esses raios (como todos os outros
provenientes do sói) nos chegam atenuados, tornando-se indispensa-
veis á manutenção de nossa vida.

Um fisiologo holandês, o Sr. Zvardberg, fêz a seguinte expe-
riencia: um coração de galinha conservado em serum artificial, se-
gundo o método de Alexis Carrel, continua batendo, como é sabido,
durante semanas e meses. Zvardberg, porém, demonstrou que, si o
liquido formando esse banho de vida artificial fôr totalmente privado
de ions (podemos pronunciar essa palavra a propósito de um liquido
pois lembramos o que é uma molécula "ionisada" em um gás), o
coração cessa de bater e "morre" definitivamente. Ao invés, si se
junta, ao sérum, sais radioactivos, emitôres, por conseguinte, de raios
gamma cujo poder ionisante é muito grande, o coração "revive".

A dedução vem imediata: os raios cósmicos que nos trespassam
teriam, portanto, como utilidade profunda de ionisar o "meio in-
terno" do nosso corpo, mantendo-lhe a tensão da vida. Si assim é, as
variações da actividade solar — que influenciam pertinentemente toda
a vida terrestre, a tal ponto, que dela dependem as nossas recoltas —

.estenderiam a sua repercursão ao nosso organismo ainda além do que
supomos, pelo veiculo dos raios cósmicos.

Não será lógico que assim seja? A nossa atmosfera susta os
raios ultra-violetas do sói que, de golpe, nos cegariam; deixa, porém,
passar os raios cósmicos.

Harmonia preestabelecida, diria Pangloss.

O sr. Dauvilier reporta-se ao arco de Nordenskjóld, a aurora
boreal propriamente dita. Os nossos leitores não nos levarão a mal de
nos determo-nos aqui afim de darmos mais ampla informação sobre
esse celebre arco hoje conhecido sôb o nome do celebre explorador e
cientista sueco, o primeiro que contornou, no extremo Norte, a Eu-
ropa e a Ásia — a celebrada passagem do Noroeste, tentada pelos mais
audazes navegantes a partir do XVI século.
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Aproveitamos, também, o ensejo para aqui juntar o retrato de
Nordenskjõld, como tributo da nossa mais entusiástica admiração,

r "
i 

' ¦

quer pela seu arrojo como navegador, quer pela sua ciência, por assim
dizer, enciclopédica.

Eis como Nordenskjõld se exprime, no segundo volume da sua
obra —- "Viagem da Vega":

"...Em1 1878-97, quando no estreito de Bering, observamos
atentos, o aspecto da aurora boreal. Naquelas solitárias paragens
nunca vimos as franjas onduladas e brilhantes que nos eram fami-
liares na Escandinávia. Os arcos imutáveis de posição, esparziam,
pelo território, baço clarão qual luar. Quando limpo o céu e o me-
teoro não se achava encoberto pelos rais do sói ou da lua cheia; os
arcos principiavam a mostrar-se ás oito ou nove horas da noite e
brilhavam sem interrupção até ás seis horas da manhã, em pleno
inverno, e, quando adiantada a estação, até ás três horas, somente.
Essas observações parecem provar que a aurora boreal, mesmo
durante os anos menos favorecidos (1), é um fenômeno permanente.

(1) Nordenskjõld designa por esta expressão os anos durante os quais as auroras
boreais são menos freqüentes e aparecem com o minimum de intensidade.
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"A invariabilidade quasi completa desses arcos permitiu que se
fizesse numerosas determinações de sua altura, amplidão e posição
no espaço. Dessas observações, acreditamos, poder concuir ser o nosso
globo ornado, de modo quasi permanente, de uma coroa luminosa,
simples ou múltipla, cujo bordo interior se acha habitualmente em
altura de cerca de 200 quilômetros ou 3/100 de raio terrestre acima
da sttperficie do solo, mas cujo centro, ao contrario, se ache um
pouco abaixo, a fraca distancia ao Norte do pólo magnético corres-
pondente. Essa coroa, cujo diâmetro atinge 2.000 quilômetros ou
3/10 do raio terrestre, acha-se situada por completo no raio terrestre
que passa por seu centro (2).

"Dei a essa coroa o nome de aureola boreal", devido á sua forma
lembrando com exactidão á do anel luminoso simbólico que orna ha-
bitualmente as figuras dos sautos. As Auroras radiantes da Escan-
dinavia são, em relação a essa aureola normal, tão excepcional que os
ventos irregulares e as tempestades do Norte o são quanto ás missões
e aos ventos alizios do equador. A aureola propriamente dita nunca
apresenta alternativas de raios brilhantes e obscuros; a sua luz, antes,
assemelha-se á que deixa filtrar um vidro opaco. Quando o meteoro
torna-se mais brilhante, muda ao mesmo tempo de aspecto: distin-
gue-se arcos duplos, numerosos e concentricos, situados quasi no
mesmo plano. Muito raro se apercebe arcos dispostos irregularmente
ou cortando-se uns aos outros.

"A zona visivel do arco normal é limitada por dous pequenos
círculos traçados na superfície da terra, com a projeção do centro da
aureola pelo pólo, e raios esféricos respetivamente iguais a 8o a 28°.
Essa zona abrange muito poucos países habitados por homens de
raça européa (escandinavos setentrionais, islandêses e groelandeses-
dinamarqueses). Na região mais próxima do pólo norte, as auréolas
mais pequenas são as únicas visíveis; ao passo que na Escandinávia
media, não se apercebe as auroras mais intensas e, também, regu-
lares. Na America inglesa, os ciclones magnéticos — as auroras ra~
diantes — são freqüentes e parecem estar a menor distancia do solo
do que o arco normal".

(Da Redação)-

(2) Note o leitor a videncia jieculiar ao gênio: Nordcnkiold, com antece-
dencia de 54 anos, prévio vuitatis mutandis, o que ora assegura Dauvillier, ar-
mado de instrumentos ultra-aperfeiçoados c senhor do grande progresso efe-
tuado pela fisica, no espaço de tempo transcorrido de uma época á outra.



RADIO E AVIAQÃO

BASES PARA PADRONISAÇÃO DO MATERIAL A SER EMPREGADO
NOS AVIÕES MILITARES

"Deve-se tomar como axioma de guerra que uma
unidade não pôde apoiar outra, se não existir
um systema adequado de communicações entre
ambas." — Fred. Borden.

A radiotelegraphia é órgão essencial de qualquer organisação
militar.

A necessidade desse órgão avulta principalmente nos serviços
de aviação, pelo partido que elles podem tirar das múltiplas appli-
cações enn que se desdobra a radiotechnia.

Assim podemos encarar a radio agindo:
Io. No terreno caracteristicamente militar, como meio de com-

mando por excllencia. O exercício de mando exige um systema
de communicações bilateral: o superior dá suas ordens, o subordi-
nado participa como as executou ou mantém o chefe ao par das
modificações impostas pelo desenrolar da acção.

2o. Colmo fonte de infdrmaçõei;. A aviação impõe )rapcdez
na transmissão das informações que colhe. Em sua maioria ellas
só são interessantes quando utilisadas immcdiatamente (movimento
de forças, observação de tiro etc.), e essa rapidez de communico-
ções só a radio a pôde assegurar.

3o. Como recurso de navegação. A collaboração que a radio-
telegraphia presta á navegação aérea é só directa como indirecta:
como exemplo da primeira temos os serviços de radiogoniometria.
orientação pelos radios-pharoes, etc, e da segunda os boletins me-
tereologicos, avisos aos navegantes e aeronautas, etc.

Não cabe neste rápido estudo, cuja finalidade, aliás, é outra, a
demonstração e o desenvolvimento destas considerações, sendo mes-
mo -isso desnecessário, porquanto iriamos cahir na repetição de truis-
mos indiscutíveis e indiscutidos.
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Lembraremos, entretanto, que na grande Escola de Grnwell,
da Royal Air Force ingleza, que é um modelo de organisação de
aeronáutica militar, foram recentemente alteradas as normas de en-
sino apenas do que é lá considerado como de imaior importância,
isto é, da pilotagem e das communicações, dotando-se a Escola do
mais moderno apparelhamento de radio e signaes empregado na
Força,

De outra parte tefmos o exemplo do Ministério do Ar, francez,
que em decreto recente, tornou obrigatória a radiotelegrafia em
aviões de passageiros.

Estas duas citações tomadas ao accaso, bastam para demonstrar
de modo eloqüente a importância adquirida pelas radio-comimunica-
ções nos meios aeronáuticos extrangeiros.

E' tempo, portanto, de assentarmos as bases de organisação dos
nossos serviços e padronisação do nosso material.

II

Na escolha do material radio para aviões, diversos pontos deveim
ser attendidos com especial cuidado.

Sabreshaem, entre outros, os seguintes:
a) freqüência (onda), a empregar
b) natureza dos signaes, (telegraphia ou telephonia)
c) fonte de energia (gerador) mais conveniente
d) peso maxiimo admissível, etc.
Abordemos alguns desses itens, tendo presente o caso da avia-

ção de guerra, que é a que nos interessa, tratando apenas, inciden-
temente, da commercial.

Sete são os typos principaes de aviões usados para o serviço
militar, classificado de accôrdo com a funcção a que são destinados:

1°, o avião de bombardeio
2o, o de patrulha
3o, o de combate ou ataque (biposto)
4o, o de caça (monoposto)
5o, o de observação
6o, o esclarecedor
7o, o torpedeiro
As missões militares affectadas a cada um desses typos de

apparelho» são perfeitamente differenciadas, como a priori o indi-
cam suas denominações.

Os aviões de bombardeio, que são machinas possantes, de eleva-
do raio de acção. o de velocidade "relativamente" 

pequena, desti-
nam-se a operar a grandes distancias de suas bases, lançando bombas
sobre navios inimigos ou posições fortificadas, agindo contra as linhas
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de communicação, centros industriaes, ou outros estabelecimentos
situados a centenas de kilimetros no interior do território adversário.

Os de patrulha, cuja finalidade principal é a vigilância da linha
da costa, sendo, porém, tambeim empregados para bombardeios, são,
como os anteriores, apparelhos de elevado raio de acção e de guar-
nição numerosa.

Estas duas classes de aviões precisam de equipamento radio
que assegure communicações a grande distancia, nunca menos de
trezentas milhas. Como são machinas de alta capacidade, é fácil
dotal-as de estações cuja energia garanta longo alcance. Possuem
ellas, etm via de regra, na sua guarnição um radio-telegraphista
especialisado.

Os apparelhos de combate, são mais rápidos, de fácil manobra,
tendo para objectivos: combater os aviões inimigos, escoltar appa-
relhos dos outros typos, fazer esclarecimentos a curta distancia,
atacar os aerodromos inimigos, pontes, tropas desabrigadas, etc. São
armados de metralhadoras, pequenas bombas, dispositivos de cortina
de fumaça, etc. A surpreza é o seu principio de acção. Sendo
elles que apoiam as forças de bombardeio, devem estar em condições
de poder communicar-se com ellas, e, se possivel, com as bases
avançadas, o que impõe ás suas estações um alcance médio de 50
a 100 milras.

Os aviões de observação e esclarecimento assemelham-se, em
suas características, aos anteriores, differençando-se apenas nas suas
funcções, que consistem em vigiar o território inimigo, localizar
os melhores objectivos para bombardeio e ataque pelos outros appa-
relhos, observar o tiro de artilharia, tomar photographias dos esta-
belecimentos inimigos e da disposição de suas tropas, effectuar o
levantamento de mappas e croquis, etc. O alcance de suas estações
deve ser o mesmo que o das machinas de combate.

O mesmo diremos dos torpedeiros, que se destinam a operar
contra navios aerodromos, grandes encouraçados e cruzadores ini-
migos, alem de serem também empregados em bombardeio em pe-
quenas distancias.

Os apparelhos de caça são muito rápidos, bem armados, de
grande vivacidade, mas de raio de acção reduzido: levam apenas
uim piloto.

São empregados como apoio para os outros typos, sendo, po-
rem, seu obejectivo principal a destruição dos aviões inimigos em
vôo. Geralmente operam em grandes formaturas, ao contrario dos
outros. Como não se afastam muito das bases, por causa do seu
baixo raio de acção, bastaim-lhes alcances — radio da ordem de 10
a 20 milhas.

Este rápido escorço serve para nos conduzir a uma primeira
e importantíssima conclusão:"O equipamento radio deve variar de um typo de avião

para outro; não se pode adoptar uma estação padrão única
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para os diversos typos de apparelhos de uma aviação
militar".

Não entro na analyse das necessidades da aviação commercial
nem lhe estabeleço um parallelo com a de guerra, por ser aquella
carficterisada por uim serviço essencialmente rotineiro: a aviação
commercial apoia-se sobre uma rede de estações terrestres e as com-
municações se fazem sempre dentro de um horário pre-estabele-
cido sobre linhas permanentes. Assim sendo pode-s efixar typos
de estações e freqüências de trabalho.

Na aviação militar é indispensável muito maior maneabilidade,
suas necessidades são muito mais complexas. Numa formatura de
aviões de bombardeio é preciso que elles se possam communicar
entre si e manter-se em ligação com os apparelhos de apoio e com
as bases; já os de observação e esclarecimento, que operam aos pares
ou em pequenos grupos, precisam conservar-se em contacto com as
estações terrestres. Para ambos os typos torna-se imprescindivel
uma rede de estações fixas, e que opere na mesma freqüência.

Nas grands formações de caça, ao contrario, os leaders tem
que se conservar em ligação permanente com seus commandos, qua-
si sem dependência das bases; a rede terrestre, para elles, é secun-
daria. Accresce que em qualquer acção militar os apparelhos de
caça, bombardeio e combate, operarão conjunctamente; será pre-
ciso manter constantes as communicoções, não só entre os differen-
tes commandos, coimo entre os diversos aviões em vôo, o que só se
pôde obter com o pessoal altamente exercitado dentro de uma dou-
trina rigida de communicações.

III

Os requisitos a que deve satisfazer uma estação de avião podem
ser resumidos nos seguintes itens, condicionados ás considerações
de peso. tamanho a simplicidade da manobra:

Io. A estação deve ser bastante robusta para resistir a decol-
lagens e aterrisagens bruscas.

2o. — Ter energia sufficiente para, em condicções athmosphe-
ricas normaes, assegurar o alcance desejado.

3". •— Ser de simples manejo
4". — Ter peso e tamanho mínimos, sem sacrifício das outras

condicções.
Convém frizar bem que é preciso, em primeiro lugar, um tra-

balho efficicnlc, sendo assumpto secundário a simplicidade e o
tamanho.

Tal é a doutrina do Departamento de Signaes da Marinha
Norte-Am.ricana, cujo chefe assim sé exprime., "O desenvolvi-
mento das communicações elétricas nos faz crer que, no futuro,
obtenhamos maior rapidez e maior segurança, mas não maior sim-
plicidade. Não se pôde prometter para o futur oestações á prova de
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choques e pancadas. Qualquer augmento de serviço, assim como
qualquer augmento na rapidez e na segurança, e qualquer diminui-
ção no peso e no volume, trazem como conseqüência uma complica-
ção nos apparelhos e uma maior delicadeza no seu manejo".

Accresenta o capitão Bordon: (vêr bibliographia) "E* tão dif-
ficil manejar correctamente uma estação de radio com operadores
pouco hábeis como pilotar um avião com pilotos pouco práticos.
A radio é um producto de laboratório e tem características mais
próximas dos apparelhos de precisão, do que das de uma simples
machina, que pôde se ligada por qualquer pessoa com o simples
girar de um disco  Não é extranho, por conseguinte, que os
equipamentos radio sejam complicados e que se torne necessária
muita habilidade para manejal-os".

Quanto devemos meditar sobre estas palavras judiciosas, escla-
recidas, acauteladoras contra um cego optimismo, e oxalá dellas
nos lembremos quando tivermos de cuidar do preparo dos nossos
radio-operadores.

IV

Passemos á analyse minuciosa de cada um dos pontos enume-
rados no inicio deste estudo.

A escolha da freqüência a empregar traz á baila a discussão
renovada das "ondas longas" contra as "ondas curtas". As van-
tagens destas são tão extensamente apregoadas que os leigos se
admiram como se possa ainda empregar ondas longas.

Ponhamos um pouco de ordem nos nossos conhecimentos, co-
(meçando por uma classificação dessas extraordinárias vibrações do
fther, que permittiram os maravilhosos progressos, de que somos
testemunhas cada dia que passa, no campo de radiotechnia.

Os comprimentos de onda para radiocommunicações vão de
um metro ou menos até trinta mil ou mais, tendo sido distribuídos
na reunião do Comitê Consultivo Internacional de Haya, em 1929,
de modo mais ou menos arbitrário, nos seguintes grupos:

Ondas ultra-curtas  abaixo de 10 metros
Ondas curtas de 10 a 50 metros
Ondas intermediárias. . . _ . de 50 a 200 metros
Ondas médias de 200 a 3.000 tnetros
Ondas longas. acima de 3.000 metros
Sob o ponto de vista dos caracteristicos de propagação, ellas

se dividem em trez grupos: o das "ondas ultra-curtas", aquelle
vulgarmente chamado "ondas curtas" e que encerra estas e as in-
termediarias e o das "ondas longas" que abrange os dois últimos
typos.

As ondas ultra-curtas são algumas vezes chamadas "quasi opti-
cas" porque a sua propagação se faz como a das ondas luminosas,
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isto é, em linha recta. Sua absorpção é muito grande, sendo o ai-
cance pratico reduzido ao alcance visual.

As ondas médias e longas tem sua componente principal de
propagação elirigida segundo uma parallela á superfície de terra;
soffre uma pequena absorpção pelo meio, tanto quanto menor é
a freqüência. (A freqüência F e o comprimento de onda L guar-
dam entre si mina relação constante: F x L = 300.000).

Diz-se que elías se propagam segundo uma onda directa.
As demais (ondas curtas e intermediárias) deselobram-se em

duas componentes, uma chamada "directa" e a outra "reflectida".
A directa propaga-se pela superfície, soffrendo uma grande atte-
nuação, tanto maior quanto menor a onda, o que reduz considera-
velmente o alcance. A outra componente dirige-se para cima, com
p°quena absorpção, indo attingir as camadas superiores da athmos-
phera. Estas são fortemente ionizadas, constituindo uma superfi-
cie electricamente reflectora e denaminada "camada de Heaviside";
a onda ahi é reflectida, voltando á terra a grande distancia do ponto
de partida.

Esta distancia depende da freqüência e da natureza do arco de
circulo máximo eme liga os pontos A e B (ela figura), isto é, se está
todo illuminado pelo sol, (dia), se é noite sobre toda a sua exten-
são ou se em parte é dia e, em parte, noite. Depende ainda da
estação do anno, sendo diversas as condições de propagação no
inverno daquellas que se observam no verão

Sendo, como dissemos, muito pequena a absorpção desta onela
reflectida, tornam-se notáveis os grandes alcances obtidos com re-
duzida energia na antenna; esta é a razão do grande renome das
ondas curtas e das quasi lendas que a seu respeito correm.

Acontece entretanto, que entre o ponto alcançado pda onda
directa (C) e aquelle attingido pia reflectida (B) nenhum signal
será ouvido: teremos uma "zona de silencio" entre B e C, que se
pôde extender a centenas e mesmo milhares de kilometros, como
nos mostra a tabeliã abaixo, transcripta da Marconi Review, de
Janeiro de 1932:
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TABEIIA DA EXTENSÃO DAS ZONAS DE SILENCIO
OBSERVADAS NA EUROPA

ZONA DE SILENCIO EM MILHAS

Dia Noite
Onda Verão Inverno

15 metros.... 900 5.000.... infinito
20 „ .... 600 1.400....
30 „ .... 300 700.... 4.000
40  250 350.... 1.500
60  Variável 250.... 350
80 „ .... Nulla... variável . .variável

(250) (200)
100 ,, .... Nulla... variável ..variável
Outro Phenomeno peculiar ás altas freqüências, é o conheci-

do pelo nome de "fading", 
que consiste em uma variação irregu-

lar da amplitude dos signaes, que vae de um máximo até, por vezes,
á extinsâo absoluta.

Essas oscillações de volume de 6om, parecem não obedecer
nenhuma lei; isso torna a recepção de ondas curtas precária e, ás
vezes impossível. Não só não foi encontrada ainda uma expli-
cação satisfatória para a causa do "fading" embora se multipn-
quem as hypoteses, como não se descobriu dispositivo elétrico nenhum
que o attenuasse ou o fizesse desapparecer. Continua a ser um serio
inconveniente das ondas curtas, tanto mais sensível quanto maior
a freqüência de trabalho. O fading é observado até mesmo na re-
cepção de radio-diffusão de estações distantes que operam com ondas
da ordem de 300 metros.

Os receptores de alta freqüência exigem ainda rigorosa syn-
tonia com a estação transmissora. Um exemplo tornará clara a
razão disso: suponhamos dois apparelhos, um, para receber ondas da
freqüência de 500 óilocyclos, (600 metros), outro, para 5.000 kc.
(60 metros). Imaginemos que elles admittem uma variação de
freqüência dos signaes da ordem de 50 kilocyclos: o primeiro receptor
será sensivel ás ondas de 546 metros (550 kc) a 667 ms. (450kc); e o segundo de 59,5 5.050 kc) a 60,5 ms. (4.950 óc). Não
é pr°ciso commentar tal contraste: enquanto elm alta freqüência
pode-se receber ondas, no máximo, meio metro fora de syntonia,
em 500 kilocyclos opera-s? dentro de uma farga faixa de 120 mertos.
Esta acurada selectividade constitue mais um sério precalço das
ondas curtas, pois para trabalhar nessas condicções é necessário queo operador seja muito hábil e capaz

Caberá aqui citar o doloroso caso do malogrado avião de raid
norte-americano "SPIRIT OF DALLAS", perdido no Pacifico,
e que estava equipado com uma estação de ondas curtas. Seus
afflictos signaes de soccorro foram ouvidos em Ney York e na
«aUa Sem embargo, não se pôude communicar com os
navios que o poderiam ter salvo, ou porque estes não possuíssem
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installações de alta freqüência (o que é commum), ou por não es-
tarem na escuta da onda do avião

Cabe accrescentar que a recepção em ondas curtas é muito
mais difficil no ar do que as das ondas longas, por causa da inter-
ferencia produzida pelo systema de ignição dos motores (veja-se
relatirio do cap. Boutillier). E' bem verdade que isso pôde ser
reduzido pela blindagem do motor e ligação metallica efficiente
de todas as partes do avião, o que entretanto representa um augmento
de peso morto, embora necessário.

Recapitulando, vemos que os inconvinientes principaes de uma
estação de ondas curtas são:

Io. — Existência de zonas de silencio
2°- — Fading
3". — Difficuldades de recepção
4o. — Exige rede terrestre em syntonia aguda com a frequen-

cia de trabalho.
5o. — Não permitte o emprego da radiogoniometria.
E' preciso, entretanto, accentuar bem que, apezar do vulto de

tantas desvantagens, as ondas curtas não devem ser abandonadas,
porque são também grandes as suas vantagens.

Citaremos:
Io. — Pequeno peso e volume das estações
2o. — Grandes alcances
3o. — Pequena energia elm jogo
4o. — Antennas de tamanho reduzido
5o. — Pouca interferência por descargas athmosphericas (esta-

ticos)
De outra parte, as baixas freqüências tornam-se aconselháveis

porque:
Io. — Não estão sujeitas a zonas de silencio
2o. — São de fácil recepção
3o. — Ha extensa probabilidade de serem ouvidas por estações

terrestres, mesmo ligeiramente fora de syntonia.
4o- — Períuittem as marcações por um radiogoniometro fixo.
Elias tem entretanto contra si o seguinte:
Io' — Para augnvntar o alcance é preciso augmentar propor-cionalmente a potência e, portanto, o peso.
2o. — Interferência por descargas athmosphericas.
3o. — Exige antenna de lastro para poder-se obter boa irra-

diação, antenna que só pôde se arriada depois que o avião attinge
unia altura de pelo menos 200 metros, e que impede qualquer mano-
bra acrobatica.

As grandes vantagens e as não menores desvantagens de u"'1
e outro typo de ondas, impuzeram a adopção de estações radiote-
lographicas mixtas, isto é. que tanto pódom trabalhar em ondas
curtas quanto em longas e médias, e que aproveitam ora os gran-
des alcances das primeiras ora a segurança das segundas. Tal é a
doutrina seguida não só para os equipamentos de aeronave como de
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aerodromo. Tal é o systema empregado pelas aviações militares das
primeiras potências, (exemplo: esquadrilha Balba que fez a travessia
do Atlântico Sul) e pelas emprezas de aviação commercial não só
do extrageiro (Zepelin, Lufthansa, Imperial, Airways, etc) como
as que opera nino Brasil, como o demonstra o quadro seguinte:

Panair: 900-600-97-53-33-24 metros
Condor: 900-600-96-52-34-25 metros
Aeropostale: 1380-900-600-83-75-34-25 metros

V

Entremos agora no segundo ponto: devem as estações de avião
empregar para suas communicações signaes telegraphicos ou
telephonia?

Declaremos inicialmente que uma installação radiotelephonica
não representa maior complicação mecânica para a estação, nem
muito grande augmento de peso; a introducção de uima pequena
válvula moduladora não encerra difficuldade techina ponderável"

Sendo simples a construcção de uma estação radiotelephonica,
não haverá vantagem de empregal-a exclusivamente?

Podemos responder cathegoricamente pela negativa, quanto á
essa exlusividade. A telephonia é normalmente processo de tran-
smissão de mensagens, não podendo ser abandonada a telegraphia ele-
vido aos inconvenientes daquelle systema, destacando-se:

1.° —Lentidão da transmissão. Todas as palavras são pronun-
ciadas por extenso, e teem que ser ditas destacadamente para evitar
confusões, tanto mais prováveis quando se tratar de algarismos.

2.° — Permanente insegurança pela incerteza decorrente da má
ou imperfeita coünprehensão das palavras, facilmente augmentada
por qualquer interferência.

3.° — Em uma faixa de freqüências em que seja possível operar-
se dez ou mais estações radíotelegraphicas sem se interferirem mu-
tuamente, só se poderá empregar duas radiotelephonicas.

4." — Todos os ruidos captados pelo microphone (motor, vento
de helice, etc.) produzem interferência com a voz; os mesmos ruidos
não affectam á telegraphia.

5.° — Os signaes radiotelegraphicos podem ser ouvidos atravez
das descargas atmosphericas, o que não se dá com a voz.

6.°— Uma estação telegraphica é mais leve, mais simples e me-
nor do eme uma telephonica de "mesmo alcance".

7." — Deixamos para ultimo lugar a citação do maior inconve-
niente da telephonia, e que é justamente a questão do alcance; uma
estação radio que pôde transmittir um signal de onda continua legi-
vel a 60 milhas, usando 15 Watts, precisará approximadamente 120
watts para transmittir, nas mesmas condições, um signal radiotele-
phonico.
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A desvantagem única da radiotelegraphia reside no facto de
exigir um operador habilitado para poder transmittir e receber os
signaes de morse. Isso, entretanto, só se torna difficil nos aviões
de um só piloto, como os de caça, impondo-se ahi o emprego da
radiotelephonia.

Nos apparelhos de dois lugares, o sgundo piloto deve ser tam-
bem radiotelegraphista; a pratica de manipulação de recepção e tran-
smissão de signaes radiotelegraphicos, constitue, hoje, exigência regu-
lamentar para classificação de pilotos nas aviações militares.

E' desnecessário fallar dos grandes aviões de bombardeio e pa-
trtilha que tem capacidade para levar um radio-operador especialisado.

Analisemos ainda a questão do gerador a empregar para alimen-
tação das estações.

A techina corrente emprega os seguinte typos:
1." — Gerador com helice accionada pelo deslocamento do ar

quando o avião em vôo
2.° — Dynamotor alimentado pela bateria de illuminação ou por

bateria especial.
3.°—Dynamo ou alternador movido pelo motor do avião.
4.° — Motor auxiliar a gasolina.
O primeiro typo é de emprego bastante generalisado, apresen-

tando as seguintes vantagens:
a) constância de corrente, assegurada por helice de passo va-

riavel e velocidade constante;
b) tanto pôde produzir corrente continua como alternada;
c) é adaptável a qualquer avião;
d) é de fácil manutenção;
Como inconvenientes destacam-se o não poder operar só com a

estação quando o avião pousado e ser pequeno o seu rendimento ele-
ctrico.

O dynamotor assegura o funccionamento da estação, mesmo com
o avião aterrado, seu rendimento electrico é elevado, é independente
dos motores do apparelho, não precisa ser montado na asa onde in-
troduz uma resistência parasita. Suas desvantagens residem no fa-
cto de roubar energia da bateria do avião, exigindo, para compensa-
ção, um pequeno gerador destinado á carga continua dos aceumu-
ladores.

Os geradores accionados pelo motor não só teem o seu funecio-
namento condiecionado ao do avião como constituem risco para este
pois qualquer avaria no gerador acarreta prejuízo ao motor principal,
podendo ir mesmo a sua inutilisação; alem disso são de manutenção
difficil e de baixo rendimento electrico.

O motor auxiliar só é viável em aviões de grande capacidade
sendo então notáveis suas vantagens, exigindo entretanto cuidadosa
instalação para que os riscos de incêndio sejam reduzidos ao minimo-
(O Do-X tem installações deste systema).
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Comparados os diversos processos, as vantagens do dynamotor se
destacam, razão por que o seu se generaliza cada vez mais para
o serviço dos aviões militares. Os aviões de bombardeio e patru-
lha levam habitualmente, além da bateria de uluminação, uma espe-
ciai, permittindo maior tempo de operação em pouso, tempo este,
evidentemente, limitado, pela capacidade da bateria.

VII

Resta-nos considerar a questão do peso das estações. Este,
como dissemos, não pôde ser fixado devendo entretanto ser o menor
possivel, de accordo com a capacidade do avião que vae receber a
estação.

Como valores médios acceitam-se os seguintes: 45 para os de
combate, observção, etc, e 60 para os de grande raio de acção. Que-
remos accentuar, porem, que esses valores são sujeitos a modificações
em conseqüência não só do typo do avião como de suas caracteristi-
cas aerodynamicas.

VIII

Podemos agora, em face das differentes conclusões a que temos
chegado, estabelecer normas para as estações dos diversos typos de
aviões:

Io. — aviões de caça, de um só logar: estação radiotelcphonica
de ondas curtas, (como precisamos ahi só da onda direta, aprovei-
tamos as vantagens do pequeno volume e peso da estação) ; alcance
normal de 20 milhas; dynamotor ou gerador a vento; peso médio
25 kilogrammos.

2.° — aviões de combate, observação, esclarecimento e pequeno
torpedeiros: estções radiotlegraphicas com dispositivo de telephonia,
de freqüência mixta (ondas médias e ondas curtas), ou só de ondas
niédias, com alcance normal em telegraphia de 100 milhas; dyna-
niotor; peso médio 45 kilogrammos.

3." — aviões de bombardeio, patrulha e esclrecimento a grande
distancia: estação radiotclcgraphica mixta (alta freqüência e fre-
c|Uencia média), alcance normal de 300 milhas; dynamotor; peso mé-
uio 60 kilogrammos. Como estes aviões levam radio-telegraphista,
não precisam de equipamento telephonico, que será substituído porntn radiogoniometro.
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IX

Encorre este despretencioso estudo, solicitando vivamente dos te-
chnicos que o discutam para que, do debate esclarecido, possam sur-
gir bases para a padronisação do material radio, elemento primordial
que é, para a efficiente utilisação militar da brilhante aviação nacio-
nal, na paz e na guerra.

Rio de Janeiro, 20 de Setembro de 1932.

Diogo Borges Fortes.
Cap. Tenente.



II frota de guerra i taliana
e os suas grandes manobras

O ilustre profissional e técnico Cario de Rysky, teve a extrema
gentileza de nos enviar, sôb o titulo supra, a bem desenvolvida apre-
ciação das grandes manobras da frota de guerra italiana, iniciadas, no
Mediterrâneo, a 10 de Agosto ultimo.

O Sr. Cario de Rysky precede a sua mui adequada e justa apre-
ciação das grandes manobras da frota, com um rápido golpe de vista
referente ás forças navais italianas antes, durante e após guerra.

Como italiano a critica ampla que faz de homens políticos e
cousas do seu país lhe fica bem a censura, quer de homens, quer quanto
ao conjunto naval, observações feitas aliás com grande visão e, ousa-
rnos dizer, com justiça.

Nós, porém, estranhos, não nos cabe aceitar in totum tais apre-
ciações feitas com desassõmbro e energia. Eis como se explica certas
omissões por nós feitas que aliás em nada afectam o brilhante dis-
correr do Autor.

*
* *

"Nas vésperas da Grande Guerra, o exercito naval italiano re-
iniciara a ativa construção de grandes unidades de linha: o "Dante

Alighieri" (19.500 toneladas), o "Giulio Cesare", o "Leonardo da
Vinci", o "Conte de Cavour" (todos de 22.500 toneladas), já se
achavam prontos. O "Andréa Doria" e o "Caio Duilio" (22.700 tone-
ladas) estavam em via de acabamento, e, afinal, decidira-se a cons-
trução de quatro poderosos navios: "Francisco Caracciolo", "Marco

Antônio Colonna", "Cristoforo Colombo" e "Vittor Fiachi", de
25.000 toneladas, armados de oito canhões de 361 e dotados da no-
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tavel velocidade prevista, de 25 milhas por hora.;Destes últimos, os
dous primeiros tinham já sido encomendados aos construtores, e os
seus imponentes arcabouços já se alteavam no estaleiro.

A guerra que se desenvolveu por quasi toda a Europa, esten-
dendo-se, depois, pelo mundo em fora, pondo de lado alguns bri-
lhantes episódios navais, sôb a égide da formidável frota britânica que,
desde os primeiros dias, conquistou o "poder marítimo", eliminando,
quasi por completo, dos mares o pavilhão teuto, fizera com que os,
homens políticos italianos se.apercebessem da verdadeira situação na-
cional quanto aos problemas do mar... dedicaram todos os recursos
ao desenvolvimento do armamento terrestre, concordando, no referente
á marinha, serem elementos indispensáveis a construção de frota
miúda: contra-torpedeiros e submarinos necessários á luta no Medi-
terraneo.

Os grandes navios que, embora fundeados nos portos, consti-
tuiram, como impoenente força, uma das nossas garantias de segu-
rança a mais válida, foram considerados imiteis. O ultimo grupo, o
dos "Francisco Caracciolo", composto de unidades que, então, não
tinham rivais no mundo, mesmo nos navios ingleses do tipo "Queén

Elisabeth", quer em tonelagem, quer em peso de "bordada", foram
abandonados e os seus vigamentos já começados destinaram-nos a usos
não militares.

Compreende-se como, logo após o armistício, achamo-nos em con-
dições de inferioridade sobremodo grave, já em face á França que>
mesmo durante i: guerra, não perdera de vista o seu problema naval
e que, inda em ritmo menos rápido, continuara renovando o material,
achando-se devido a isso, mais forte que antes. A situação da Itália
agravara-se pelo fato do desaparecimento da frota alemã, bem como
por terem a França e a Inglaterra se desembaraçado dos senões prin-
cipais que as atormentara antes de 1914.

Durante o armistício, as outras nações da Europa febrilmente
cuidaram das respectivas organizações militares. As grandes poten-
cias compreenderam que, na mesa das discussões do que se chamava
a "paz", a batalha a mais acirrada se desdobraria pela partilha dos
despojos do inimigo. Pensaram que navios e canhões são sempre e'e'
mentos mui convincentes em discussões diplomáticas. O Tratado d

Vcrsailles, em que todos os interesses italianos foram postergados,
mostraram á evidencia o erro de apreciação, a nosso vêr, da errad

politica dos estadistas italianos de então.
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E', ainda, opinião nossa, que os que teem entre mãos os destinos
de uma nação, seja ela qual fôr, cometerão verdadeira traição si, em
homenagem a inúteis sentimentalismos, negligenciem os interesses do
próprio país.

Mencionamos tudo que acima fica dito no intuito de demonstrar
como, em tempos turvos de após guerra, foi, pelos governos abando-
nada a Marinha bem como o Exercito e a Aviação. Foi devido ao
espirito de sacrifício de oficiais e guarnições e ainda desajudados por
minguados orçamentos, que não se perdeu de todo o material (*).

Quando em 1922, o Partido Nacional Fascista tornou-se Estado
e Regime, entre os problemas formidáveis que êle soube afrontar,
sôbresaiu o da reconstrução da frota de guerra e, após, o maravilhoso
desenvolvimento da frota mercante.

Os acordos estabelecidos em Washington em 1922, ainda
em vigor, evitaram-nos a necessidade de construir novos navios
de linha sobremodo custosos, estabelecendo tonelagem máxima que
cada nação poderia ter, reconhecendo-nos o direito, bem como a
França, de construir cruzadores de 10.000 toneladas, sendo, porém,
esquecido os limites do mais elevado alcance dos canhões.

Tanto quanto á causa de dificuldades de ordem econômica, como
devido á falta de estudos definitivos referentes ás formas prováveis
da guerra naval futura, a Inglaterra, os Estados Unidos e o Japão li-
mitaram as suas novas construções á frota ligeira, deixando para mais
tarde a construção de navios de linha. Esses países contentaram-se em
fazer aos navios existentes as modificações aconselháveis por maior
apreciação da arma submarina e pelas ameaças provenientes do pro-
gresso vertiginoso dos meios aéreos.

Afim de atingir o limite de 175.000 toneladas de grandes navios,
tanto a Itália como a França, poderiam pôr no estaleiro uma ou duas
novas unidades do gênero. A França não o fêz, pois quiz consagrar
todas as suas próprias atividades na organisação defensiva das fron-
teiras; a Itália não o fêz, pois os seus técnicos deram nova solução ao
seu problema naval.

Sem entrar na difícil discussão quanto á utilidade ou não dos
grandes navios de linha, os técnicos italianos pensaram com jus-
teza que, para a segurança da nação no Mediterrâneo, a falta de novas

(*) Nós e o leitor conhecemos certo pais que ora se acha em idênticas cir-
cunstancias.
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construções desse tipo da parte das frotas mediterrâneas, excluindo a
Inglaterra por ser uma das principaes potências oceânicas, era um cie-
mento suficiente. Decidiram ligar a máxima importância aos fatores
"velocidade", "autonomia", "facilidade de manobra", que na estreita
bacia mediterrânea, teem a maior importância, pois permitem travar ou
recusar o combate de acordo com a conveniência, de achar com ra-
pidez apoio nas bases nacionais da frota; de, súbito, surpreeender os
pontos fracos de um adversário, ferindo-o antes que as suas forças
navais possam acudi-Io.

Emquanto eram os nossos grandes navios mantidos na indispen-
savel eficiência, os orçamentos da Marinha, administrada por critérios
verdadeiramente "heróicos" de economia, tudo tendia á renovação da
frota. E, do "Comitê de Navios" que reunia o que havia de melhor
na engenharia naval como técnicos, sairam esses milagres de construção
que ora representam a nossa força no mar, renovam os prodigios que
nos deram, há cincoenta anos, as formidáveis unidades que se cha-
maram: "Itália", "Lepanto", "Duilio", "Andréa Doria", "Morsini",

etc. Navio por navio, a £rota de guerra italiana não tem rival no
mundo; os tipos de 10.000 toneladas, classe "Trento", "Trieste" e
"Belgrano", este ultimo ainda no estaleiro; "Zara", "Fiume", "Go-

rizia" e "Pola", alcançaram a maravilhosa velocidade de mais de
39 milhas por hora, até hoje reservada aos mais rápidos contra-torpe-
deiros, desconhecida dos navios de tais dimensões, navios que, nas
outras marinhas não excediam de 36 milhas. Os cruzadores ligeiros
do typo "condottieri" "Giovani dalle'Bande Nere", "Bartolomeo Col-
leoni", Alberico da Barbiano", "Alberto Giussano", "Luigi Ca-
dorna", "Armando Diaz", estes dous últimos ainda em curso de aca-
bamento, todos foram além de 40 milhas por hora. Nas outras ma-
rinhas, qualquer contra-torpedeiro dos mais modernos não desenvolve
essa velocidade, o mesmo se dando com os exploradores da classe
"Navigatori" ("Vivaldi", "Usedimeri", "Tarigo", "Maloncello".
"Pancaldo", "Da Noli", "Pessagno", "Da Rocco", "Zano", "Da

Verrazzano", "Da Mosto", "Pigafetta"), cujas excelentes qualidades
marinhas demonstraram, no ano passado, em prova convincente de
longo cruzeiro oceânico, quando essas unidades acompanharam °
"grupo atlântico", conduzido pelo general Balbo, das costas africanas
ás tio Brasil.

Esses três tipos de navios são carateristicamente italianos; com-
parados aos similares das outras nações, navio por navio, excedem-nos
pelas suas excelentes qualidades.
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No referente á frota dos submarinos, temos a satisfação de com-
provar que são os nossos que deteem o "record" mundial de imersão
máxima e que, felizmente, só tivemos que deplorar uma só catástrofe
quando, mais de uma vêz isso se deu nas outras frotas.

Relevem-nos o dizer com orgulho ser a nossa frota das mais ho-
mogeneas, o que lhe permite constituir novos conjuntos de maior efi-
cacia; frota verdadeiramente "escolhida", 

podendo dar em todas as
circumstancias, o maior rendimento.

As grandes manobras há dias efetuadas, provaram o que se pode
obter de semelhante conjunto naval: demonstraram do modo o mais
lúcido o alto grau de preparo de nossos oficiais e guarnições.

O problema que gravemente perturba a nossa "segurança", é o
das comunicações marítimas em caso de guerra: a Itália recebe as
três-quartas partes de seus aprivisionamentos por mar; um-quarto só-
mente passa através a fronteira dos Alpes. No caso, que é o mais
verosimel, de um conflito em que, entre os nossos adversários, se
ache uma ou diversas nações situadas nas nossas fronteiras do Norte,
as importações, desse lado, ficarão sobremodo reduzidas e, quiçá, ces-
sarão de todo.

Importa, portanto, que estejam livres as vias marítimas; assegurar-
nos a disponihilidade, nisso consiste a incumbência da Marinha de
guerra.

Há mais ainda, a atender, isso de alto interesse; em caso de
guerra, torna-se de mister tudo envidar, para interromper ou limitar
as comunicações marítimas do advesario; nisso está também, o en-
cargo da Marinha de guerra.

Visando esses dous pontos é que consistiu a tese das ultimas
manobras; examinemo-la:

Um partido 
"A" deveria ferir as comunicações do adversário,

atacando e destruindo, se possivel, os comboios em curso de nave-
gação. A um partido 

"B" incumbia transportar dous comboios ás
costas nacionais, através emboscadas do inimigo e apezar de seus ata-
quês por meio de rápidas flotilhas de superficie, de submarinos e de
hidroaviões de bombardeio.

A zona de operações foi estabelecida no baixo Mediterrâneo e no
Mar Joneo, onde, em frente as costas italianas e as da Lybia, se de-
veria desenvolver o tema estabelecido para os dous partidos. Creou-se
a hipótese de uma costa neutra, benevola ao partido "B" e de uma
ilha, igualmente neutra, ao oriente da Sicilia, no intuito de restringir
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as águas nas quais as manobras se deveriam desdobrar, tornando,
assim, mais difícil as incumbências dos comandos, isso, para conter as
operações nos limites do tempo de antemão estabelecidos.

Há a notar, que não foram sós os critérios do emprego de uma
"frota de navios ligeiros" que formou o intuito das experiências e es-
tudos, nas grandes manobras italianas. Outros problemas, de capital
importância, foram submetidos ao crivo de experiências: entre eles, C
valor relativo, entre si, dos navios de guerra, mais lentos porém melhor
armados, e unidades ligeiras, rápidas mas pouco protegidas; utilidade
dos navios aérodromos em águas restrictas, tais como as do Mediter-
raneo; emfim o mais empolgante de todos, o problema relativo á ação
dos aviões, quer para o reconhecimento, quer para o ataque.

As hostilidades tiveram principio ao cair da tarde de 2 de Agosto;
de Tripoli e ele Bengazi, partiram escoltados de aviões da força naval
do partido 

"B", os dous comboios que deviam, de concerto ou sepa-
raelamente, alcançar a costa italiana, no golfo de Taranto. Sabiamente,
o almirante Moreno dispoz que os dous combios se unissem afim de
proseguir juntos a rota depois ele se reunirem no ponto em que as
ameaças do partido 

"A" fossem mais acentuadas. Pensou que não

lhe convinha correr o risco de ser atacado pelas forças divididas da
massa adversaria: eis a razão principal do seu sucesso. Por sua parte,
o almirante Burggli visou logo reunir as suas forças. Chegou meia hora
mais tarde e, então, tudo envidou para inflingir ao adversário os mais
graves prejuízos. O proseguimento do comboio, gravemente perturbado
particularmente durante a noite ele 8 para 9 de Agosto, não foi
obstruído, chegando ao seu destino na tarde de 10.

Qual foi o maior obstáculo contra o qual esbarraram os navios
do partido atacante? Os dous navios de linha "Andréa Doria" e
"Caio Duilio", foram o empecilho: contra esses dous encouraçados,
armados de possantes canhões, chocaram-se os navios rápidos porém
l>ouco protegidos. Essas unidades de menor poder do almirante Bur-
zagli nada puderam fazer contra os navios de linha adversos-

Parecia, portanto, que a tese favorável aos grandes navios de
batalha achava-se confirmada e, daí, a decisão de retomar as grandes
construções. Tinha-se, no entanto, de níanter-se nos limites do Tra-
tado de Washington nas atuais proporções iguais ás da França que,
aliás, decidira construir o "Dunquerque", o primeiro entre os seus
grandes 

"cruzadores de batalha", de 22.000 toneladas, elo qual de
há muito se falava.



A FROTA DE GUERRA ITALIANA 413

Tudo isso, não obstante, não decidiu de forma alguma a questão,
ainda muito discutida, da importância reciproca dos aviões e dos
grandes navios. Com efeito, a aviação teve parte brilhante porém
secundaria nas Grandes Manobras, e ao passo que ela afirmava a sua
importância em explorações longínquas ou próximas, seja assina-
lando, a tempo, os caminhos dos navios adversos, seja desvendando
boias de minas dispostas por um submarino do partido 

"A" na rota
do comboio que partira de Tripoli, nada revelou de concreto quanto
á ação de bombardeio aos navios, contra os quais não se sabia qual o
valor sobre a defesa da artilharia anti-aerea. Quem sabe o que teria
acontecido si numerosas esquadrilhas de bombardeio tivessem ata-
cado o comboio emquanto a flotilha rápida de superfície manobrasse
contra os navios de guerra?

Os combates entre os navios, travados sempre a tal distancia do
comboio que o ponha por completo ao abrigo dos tiros de canhão do
inimigo, não teriam sido possíveis caso a escolta tivesse querido com-
bater, ao mesmo tempo, os aparelhos de bombardeio atacantes e, caso
assim fosse, os transportes estariam sujeitos, como os navios de
guerra, tanto aos canhões como as bombas dos aviões, com todas as
conseqüências que, facilmente, se pôde conjeturar, visto não terem
eles nenhuma defesa contra esses ataques. Si, ao invés, os navios da
escolta preferissem sustentar o combate de superfície, o pequeno nu-
mero de aparelhos disponíveis á defesa não teriam podido enfrentar
os navios mais numerosos e melhor armados do assaltante e, daí, o
apresentar-se o problema do aérodromo naval com todas as suas di-
ficuldades, ao passo que não se diz que os aparelhos que poderiam
ser transportados por aqueles navios seria sempre suficientes para
repelir as ameaças aéreas de um inimigo cujas bases fossem dispostas
á distancia que permitisse uma sucessão de assaltos e da volta dos
aparelhos. Esse problema compreende o da ação do exercito aéreo
contra comboios escoltados; quanto a nós, esse problema não foi re-
solvido no decurso das atuais manobras.

O senador Ducci, chefe do Estado Maior da Marinha R. Ita-
liana, almirante e comandante em chefe da frota, içára o seu pavilhão
no cruzador "Zara", de onde dirigia as manobras. O1 almirante Bur-
zagli, comandante do partido 

"A", embarcara no cruzador "Triesti";

tinha sôb suas ordens os cruzadores: "Triesti", "Trento", "Coleoni",
"Bande de Nere"; exploradores "Da Recco", "Passagno", "Vi-

valdi", "Usodimare", "Pantera"; contra-torpedeiros "Freccia".
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''Dardo", "Strale", "Nembo", "Turbine", "Aquilone", "Euro";

torpedeiros. "Cantore", "Prestinari"; duas esquadrilhas de "Mas"

e duas flotilhas de submarinos; os navios auxiliares "Niobe", "Is-

tria", "Polifemo", e as forças aéreas: hidro-avião R de reconheci-
mento longínquo; Alexandre Guidoni (Do-X 3"); dois grupos de
hidro-aviões de bombardeio marítimo (Savoia-Marchettí "S 55");
uma esquadrilha de caça marítima afastada (Savoia-Marchettí
"S 62") com motor Isotta-Fraschini "Asso 750"); três esquadrilhas
de reconhecimento marítimo próximo (Savoia-Marchettí "X S. 59
bis") .

Partido "B"; almirante de divisão Moreno, tendo por imediato
no comando, o almirante de esquadra Rota. O almirante Moreno,
içou pavilhão a bordo do navio de linha "Andréa Doria". Navios
sôb o seu comando: encouraçado de esquadra, "Andréa Doria",
"Duilio"; aérodromo "Miraglia"; cruzadores, "Da Giusiano", "Da

Barbiano"; exploradores, "Quarto", "Premuda", "Da Noli", "Pan-

caldo", "Tarigo", "Maloncallo", "Zeno", "Tigre"; contra-torpedeiros
"Castolfidario", Palestro", "Confianza", "Monsambano", "Calata-

frini", "Solferino", "Sam Martino"; torpedeiros, "Caixoli", "Co-

seni", "La Farina", "Bassini", "Papa", "Cascino", "Chinotto",
"Montanari", "Acerbi", "Niovo", "Dezza", "Irrequieto", "Inci-

dioso"; duas esquadrilhas de "Mas", uma flotilha de submarinos e
os navios auxiliares "Dalmazia", "Corcre", "Verde"; as forças
aéreas: um grupo de bombardeio marítimo (Savoia-Marchettí "S 55) ;
um grupo de bombardeio terrestre (Fiat 

"B. R.") ; uma esquadrilha
de caça terrestre (Fiat "A C 3") ; uma esquadrilha de caça mari-
tima (Fiat 

"CR 20") ; uma esquadrilha de reconhecimento mari-
timo próximo (Savoia Marchetti "Sx59 bis"); uma esquadrilha de
reconhecimento marítimo afastado Savoia-Marchettí "S 62"). Ao
todo: 130 unidades e 200 aparelho* do exercito aéreo e de aviação
autônoma.

Os comboios eram representados por unidades da marinha de

guerra que, na ocasião, preenchiam o papel de "transportes".

Quanto ás ojierações, o julgamento dos "Juizes navais", foi assás
severo: consideraram destruídos por torpedos: uni navio de linha, um
cruzador tipo "Trcnto", um contra-torpedeiro, e cinco transportes,
além de um navio de linha cuja eficiência foi muito diminuída, pe'°
partido 

"li", e um cruzador do tipo "Zara", um do tipo "Uande
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Nere", um explorador tipo "Navigatori", e um contra-torpedeiro,
para o partido "A".

Tal julgamento, parece, exagerou a importância dos torpedos; é
mister não esquecer que a experiência da Grande Guerra demonstrou
o contrario, pois os milhares de torpedos, lançados durante a batalha
da Jutlandia, e durante todo o dia, três somente atingiram o alvo, e
assim, de todos os numerosos navios de todas as classes destruídas du-
rante a guerra, nenhum navio moderno de linha foi afundado por tor-
pedos, que só feriram navios obsoletos, tais como os "Hogue" brita-
nicos, o "Szent Istvan", austríaco, o "Amalfi", italiano, etc.

Hoje, com os navios muito mais rápidos, cuja velocidade ex-
cede de muito a dos torpedos, a situação deveria ser melhorada em
favor, bem entendido, dos navios que pelas modificações de constru-
ção operadas nas carenas, tornaram-se ainda menos vulneráveis aos
ataques submarinos.

Durante as manobras, o preparo dos Estados Maiores mostrou-
se perfeito, bem como o dos oficiais e guarnições. Duas unidades de
reduzido armamento, foram completadas por oficiais e marinheiros
chamados dous dias antes do começo das hostilidades; não obstante,
mostraram o mesmo arrojo e eficiência do que os navios armados e
cujas guarnições estiveram sempre em serviço ativo.

O Chefe do Governo que assistira parte das manobras, manifes-
tou-se altamente satisfeito, manifestando ao Ministro, almirante Si-
rianni, a sua admiração e a bela impressão de que se achava possuído
e que seria duradoura.

Os Ministros da Guerra e da Aviação comparticiparam das ma-
nobras e comunicaram ao almirante Sirianni que comungavam in
totum com os sentimentos do Duci. O marechal Badoglio, Chefe do
Estado Maior General, achava-se a bordo do cruzador "Zara".

No navio auxiliar "Stella Polare", embarcara uma missão naval
composta de oficiais das forças armadas, de senadores e deputados
e de numerosos jornalistas.

A 11, 12, 13 e 14 de Agosto, as forças navais e aéreas reuniram-
se em Tarento; na manhã de 13, após manobra tática no mar, Sua
Magestade o Rei, no iate real "Savoia", passou-as em revista.

(Da Redação).
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A TACTICA DO CHOQUE
E O

EMPREGO DO ARÍETE NO MAR
E' necessário ser lento nas delibera-

ções, e, vivo nas decisões-

Napoleão.

O emprego da proa das embarcações como aríete na guerra
naval, surgiu com a primitiva marinha a remos, e, desenvolvendo-se
na marinha a vela, veio até os nossos dias resurgindo nos combates em
que primeiro se defrontaram navios a vapor, e desenvolvendo-se final-
mente nas recentes campanhas anti-submarinas.

Para maior effeito desse choque de proas das embarcações, os
primitivos navios a remos traziam á proa uma — "forte viga de ma-
deira toda forrada de ferro, e com grande segurança adaptada logo
acima do lume dágua da embarcação". Eram assim armados os 1.200
navios de guerra persas, que, acompanhados de 4.000 transportes, fo-
ram atacados e completamente destruídos no anno 480 A. C, pela
pequena esquadra grega, do commando do grande Thcmistocles.

Os 300 navios da reduzida esquadrilha grega, eram no emtanto
melhor construídos, e á proa traziam forte esporão de bronze, que im-
petuosamente manobrados pelos "marinheiros hellenos que a vaga jo-
nica creou", por 

"esses piratas morenos do mar que Ulysses cortou",
destruiu o poder naval persa, e assim, dando a victoria, da guerra, á
extraordinária Pátria dos marinheiros de Thcmistocles, a incomparavel
Grécia.

Por muito tempo manteve-se o — "espigão de bronze" — como a
liais poderosa arma nos combates navaes; e. só dois séculos depois, é
rjue no — "arpéo" — dos romanos (260 A. C.) foi encontrar rival.
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Qual Themistocles entre o povo mais marinheiro da antigüidade,
digno successor dos egypcios e phenicios, o empolgante Nelson, o
maior marinheiro dos tempos hodiernos, remodelou por completo o
combate naval, sacudindo-o de o clacissismo pesado, e lento nas ma-
nobras.

Em duas "Memórias" extraordinárias, como tudo que provinha
de seu gênio marinheiro, Nelson expõe aos seus Commandantes a "sua

tactica", apresentando-a em dois "planos", dos quaes o primeiro, e

uma synthese maravilhosa dessa tactica — "a acção consiste na des-
fruição de uma fracção da linha inimiga, pelo conjuncto das forças dis-

poniyeis, e o atravessamento dessa linha cortando-a pelo travez".

A tactica desenvolvida nas batalhas nelsonianas é assim descripta

pelo Le Bandry em a sua — "La Bataille Navale — Études sur les

facteurs tactiques". Paris, 1912:
— "Os navios ingleses á medida que chegam formam onde podem.

E todos podem. Alli quando não aqui. A's primeiras brechas novas
outras se succedem. Os navios dobram-se sob o esforço de tal massa,
outros são rechassados, como que projectados para longe pelo vento;
a desmoralisação ajuda, os furos augmentam..."

O ARÍETE NAVAL

Conforme preliminarmente assignalámos, o emprego da proa dos
navios como aríete, vem da marinha a remos.

Parece haver sido inventado, pelos corynthios rivaes dos athe-
nienses e espartatas, que no século VIII A. C. já o usavam, si é q«e
não o havia já sido pelos egypcios que 500 anos A. C. já empregavam
um barco de 35 metros de comprido, vela quadrada, 60 remadores, e

que se transformava cm navio de guerra, pelo uso de um cesporão àe

ferro que á proa trazia fixado, em o dizer de alguns escriptores.

O ariete, o "rostrum" dos antigos romanos, e que na Idade-Medra,
foi o symholo característico da cavallaria, signal de força e distineçáo,
usado como armamento das embarcações (Vejam-se os baixos relevos
do Fórum), já era a principal arma offensiva das — "triaras"

gregas de 130 toneladas, e das galeras romanas. (Vejam-se os bai***

relevos dos túmulos de Pompeia existentes no Museu de Bourbon)-

Embora nos museus não sejam encontrados taes — aríetes.
moedas romanas, baixo relevos diversos, nos dão as variadas forma*

desse esporão ponteagudo que os antigos navios destinando-se
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guerra, na proa traziam. No Arsenal de Marinha de Gênova existe,
ao que parece, o único exemplar de tal arma. Nelle gravada está, a
inscripção seguinte: — "Vetustioris hoc aevi romani rostrum, in ex-
purgando portu anno 1597 erutum unicum huc usque visum eximiae
majorum in re náutica gloriae dicavere concives".

Esse ariete de 3 pés de comprido e 9 pollegadas de espessura,
suppõe-se haver pertencido á um dos navios que combateram a es-
quadra carthagineza de Magon.

Passaram-se os séculos. O navio de combate transmttdou-se in-
teiramente, e a tactica do choque pelo ariete, reapparece nas guerras da
Secessão Americana, na do Paraguay, na Chilo-Peruana, e, afinal,
novamente resurge, usada pelos navios de superfície, contra os outros
submersiveis, quando immersos a pouca profundidade.

Pouco depois de iniciada a —- Grande Guerra, — a 9 de Agosto
de 1914, vimos o *"H. M. S. Birmighaim", com um golpe de proa sobre
o costado de um submarino, pôl-o a pique. "Elle navegou a toda a
força sobre o inimigo arietando-o. Foi o primeiro da serie que nessa
guerra foi assim destruído", nol-o assignala Henry Newbolt, em o seu

"Submarine and Anti-submarine"— London — 1918.

Todo o navio tem como arma contra o submarino, a sua quilha —
escreve Olivier Guilhéneuc — Peut-on se défendre contre les sous-
marins? — Destroyers como o "Garay", carvoeiros como o "Thordis",

puzeram á pique submarinos allemães, arietando-se. (Dreadnought ou
submersible? Paris, 1916).

M. Palmer, repórter americano, em o — "Liberte" — de 8 de
Setembro de 1915, escreve — "Eu não pude deixar de fazer algumas
perguntas (aos officiaes da Grand Fleet, quando visitada em Agosto):

"Como é que os destruiam?" (referindo-se aos submarinos ini-
migos) — "Nós os arietavamos, e, ás vezes, também os canhoneavamos.
Algumas vezes fazíamos explodir, e outros meios ainda empregávamos
que não podemos expor aqui".

Reproduzindo entrevista havida em Berlim, entre o represem
tante do "A. B. G" de Madrid, e o Commandante de um pequeno sub-
marino allemão de 400 toneladas, no "Le 

Journal" de 15 de Setembro
desse annò de 1915, lê-se esta affirmação do Commandante submari-
nista: — "Os navios mercantes dos Alliados são mais perigosos, pois
são todos munidos, na quilha, de um braço que constitue uma arma
terrível", (sic).
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Essa tactica sempre ha de ser empregada, e sel-o-ha com vantagem
salvo casos especiaes, todas as vezes que se defrontarem unidades ini-
migas de mui diverso poder defensivo, sendo a mais fortemente de-
fendida, também superior em velocidade ou poder giratório... emfim,
deante de muitas e varias circumstancias especiaes de combate.
E' assim o aríete uma arma de momento tactico, uma arma de occasião,
como bem assignala o Comte. Raul Tavares, na sua Ia Conferência, da
serie a bordo de o N. E. "Tamandaré", realizada em 1910. (1)

Os navios a vela, succedaneos dos a remos, cedendo seus logares
no combate navalaos navios a vapor, provocaram a creação de novas
tacticas de combate, decorrentes da conveniente utilisação das novas
armas.

Não impediu isto, no emtanto, a conservação de varias manobras
no combate, quando da marinha a panno, tal qual essa também muitas
mantivera da primitiva a remos.

Em 1 de Junho de 1825, numa "Memória" apresentada ao Mi-
riistro da Marinha de França, o capitão engenheiro Delisle propõe: —
"applicar num navio de linha uma machina de 480 cv-, capaz de por
meio de "helices moveis", imprimir-lhe uma velocidade de oito (8)
nós. Este navio seria armado com um aríete de madeira, inteiramente
coberto por uma espessa armadura de ferro".

Esta idéa não foi, pelos francezes, cuidada, e, iniciando-se a guerra
da Secessão Americana, nella vamos encontrar repetidas as manobras
dos veleiros, á feição dos gregos; mas realizando-se então por cascos
metallicos, propulsionados pela machina a vapor.

"Pela primeira vez, com effeito, elle mostra o terrível uso que
podem os navios a vapor, fazer de uma arma que talvez fora das ga^
leras — o ariete, e pela primeira vez igualmente se apresentavam dois
navios revestidos por solida couraça" — no assumpto commenta o
Comte. Chaband Arnaudt (Histoire des Flottcs Militaircs — Paris
— 1889).

Sim; das galeras foi o ariete seguramente; bastando para relem-
bral-o, percorrer as — "Décadas" —• de Tito Livio, a — "Guerra de

(1) Não deixaremos de lembrar que por essa época, aos officiaes-alumnos
da nossa Escola Profissional de Artilharia, seu instructor Comte- Raul Tavares
ensinava: — "O oricte, pois, ao contrario do que alguns pensam, não perdeu
ainda os foros de arma respeitável e útil quando circumstancias idênticas ás Ao
Amazonas, herdinando Max e lluasear, se apresentarem claras aos olhos Ae
um Commandantí resoluto e de prompta decisão"- E a Grande Guerra confir-
mou-lhe a previsão.
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Alexandria" — de Hirtius; e, se o quizerem estudar com detalhe, in-
dicamos entre outros, o interessante trabalho de A. Breussing — Die
Nautik der Alten — Berlim — 1869.

Estudando as transformações que têm as esquadras soffrido,
aquelle Escriptor e technico francez assignala pouco adiante: —
"... mais longe ainda, as marinhas do Brasil e do Chile têm, por seits
brilhintes feitos d'armas, marcados seus logares em o numero das
principaes (sérieuses) forças militares".

Pouco depois, accrescenta: —"Do ariete pouco ha que dizer...
Emfim, si as façanhas de guerra do Virgínia em Hampton Roads, e
do Ferdinando Max em Lissa tiveram immensa repercussão; de perto
estudando os detalhes desses dois memoráveis encontros, presente-sc
que o ariete, por mais formidável que fosse, deixaria ainda em muitos
casos o papel decisivo ao canhão. Novos combates vieram mais tarde
confirmar esta opinião". (Ch. Arnaud — opud).

Aos que, com isenção de animo, estudarem as acções em Hampton
Roads — 1862, Riachuelo — 1865, Lissa — 1866, Iquique e Angamos
em 1879; á esses afigurar-se-ha, de modo geral, haver sido o canhão
a arma por eexcellencia desses combates navaes que decidiram das
guerras em que principaes eventos foram. No emtanto, desse mesmo
estudo, particularisando acção por acção, concluiremos que o ariete,
com "opportunidade utilisado" pôde decidir da sorte de um ou mais
navios, e, conseguintemente, da própria batalha.

— "Os successos do ariete são sufficienetemente numerosos para
que possamos determinar o gráo de importância que se deve prestar
ao combate pelo choque" — escreve o Comte. Réné Daveluy, no seu
— "Tactique", — segundo volume do — "Étude sur le Combat Na-
vai" — Paris, 1908, onde em meio de interessantes considerações,
accrescenta mais ainda, ser — "o ariete uma arma occasional que não
pôde entrar nas previsões do combate; é utilisada quando a occasião
se apresenta" — e finalisa assignalando que — "de certo ponto de
vista, o combate pelo ariete é uma lucra entre dois caracteres".

No anno em que Barroso com o ariete tornava completa a vi-
ctoria das armas brasileiras em Riachuelo, construia-se na França o
couraçado — "Solferino", — que, com o "Magenta" construído em
1864, eram providos de aríetes, e, em Paris, editava-se uma 3a edição
da — " Encyclopédie Militaire et Maritime" — organizada pelo
Comte. De Chesnel, onde se lê, em o primeiro volume, sob o titulo
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Épéron... "Em nossos dias acabamos de assistir ao reapparecimento
do ariete como elemento defensivo dos ataques, e offensivo contra os
navios inimigos, em alguns desses navios couraçados construidos para
o uso das partes belligerantes na guerra fraticida em que estão empe-
nhados diversos Estados da nossa fronteira da União Americana".

Em o magistral estudo seu sobre a "Doctrine", o Comte. G. Dar-
rieus, assignala nc precioso trabalho •— "La Guerre sur Mer" — Stra-
tégie et Tactique" ¦— Paris — 1907: — "Trata-se do combate de
Hampton Roads, onde, pela primeira vez, se empenharam no prelio na-
vios encouraçados... Esta apparição simultânea punha em presença,
pela primeira vez, dois navios providos de uma armadura impenetrável
aos projectis ela época, e é neste ponto de vista que Hampton Roads
marca uma data memorável na historia maritima. Não houve, no em-
tanto, nesse dia apenas uma nova unidade de combate; houve também
nova arma ou, mais cxactamentc, um methodo antigo de combate sin-
guiar, tão velho quanto á invenção dis galeras, e que ahi foi restau-
rado".

"Faço allusão ao emprego do ariete, que permittiu ao Merrimac
pôr a pique duas fragatas dos federaes, antes da chegada do Mo-
nitor. . ."

"Esta resurreição duma tactica de combate que se podia crer para
sempre esquecida, e poderosamente reaffirmada alguns annos depois,
por factos análogos de guerra que teremos occasião de estudar mais
tarde, exercer influencia considerável sobre os espíritos dos nuiri-
nheiros, e, ainda em nossos dias poucos officiaes lograram delia esca-
par-se".

Teriam a essa influencia escapado os marinheiros elo Brasli? Por
certo que não, como facilmente se imagina e provaremos.

Conforme já referimos, varias vzees, temos lido e emvido a Bar-
roso attribuir-se a prioridade do uso da proa elos navios como ariete,
e os que assim pensam, julgam antever em Riachuelo um feitio bra-
sileiro, uma mancjbra original.

Apezar de grandemente errado, disso não nos admiramos, por-
quanto vamos ene-ontrar tal prioridade attribuida até ao Almirante
G. Tegethoff, ao derrotar, cm Lissa, a esquadra italiana de Persanno,
anno depois do combate elo Riachuelo, e quatro do de Hampton
Roads.

Tão lamentável erro, encontra-se, por exemplo, no estudo sobre
a guerra moderna publicado em Paris a 1906 — "De Lissa á Tsous-
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hima" — por Michel Mérys (G. Blauchon) . Ahi, calmamente escre-
veu elle: "O ariete conquistou seus primeiros títulos de gloria em
Lissa. Sabe-se como o "Ferdinando Max" pôz a pique o "Ré de
Itália", accrescentando: — "Isto não foi senão um episódio da batalha
naval, e não o que em verdade garantiu a victoria á Tegethoff".

Gabriel de Charmes, em — "La Guerre Maritime et 1'Organi-
sation des forces navales" — Paris — 1886 escreve: — "Muito antes
da batalha de Lissa o Almirante Jouquiéres, então apenas Capitão-
Tenente, havia, sobre as conseqüências da applicação do vapor aos na-
vios de guerra, firmado: — "Graças ao vapor, os navios mover-se-hão
em todos os sentidos, e com tal rapidez, que os ef feitos do choque po-
dem, e o que mais é, devem substituir as armas de arremeço e annular
os cálculos de uma manobra sábia".

No assumpto ainda recordaremos as palavras escriptas por um
antigo Director de construcções na França. Em estudo feito pelo
Sr. L. E. Bertin — "La Marine Moderne" — Paris, 1914, ahi lê-se:
"A artilharia foi relegada ao segundo plano como arma fora da moda.
O poder offensivo passa a ser avaliado pelo numero de aríetes".

Reportando-nos á guerra chileno-peruana, vamos inda ver tal fa-
natismo no trabalho pouco depois publicado pela ¦— "Révue Maritime"
— de 1881 sob o titulo — "Les Opérations de Guerre Maritime ré-
cents". Devemos lembrar ainda que também o fogo de artilharia feito,
tanto pelo "Shah", como também pelo 

"Amethyst", nenhum damno
causou ao Huascar cujo estado depois da lucta é um exemplo da de-

preciação que soffreu a artilharia do mar, no dia do combate".

Desse prelio ensina-nos, no emtanto, Darrieus, na sua obra por
nós já referida: — "pelo canhão, e somente pelo canhão, é que o
"Huascar" foi reduzido e obrigado finalmente a arriar seu pa-
vilhão".

Pratt na — "Esmeralda", — Coudell na — "Covadonga", — ca-
nhoneiras de madeira da marinha de guerra chilena, são em Maio de
1879, atacados pelos couraçados peruanos 

"Huascar" e "Indepen-

dencia".
Três horas de fogo decorridas, e, a "Esmeralda" nada mais é

que um derelicto sobre o qual o restante da sua galharda guarnição, re-

cebe, ainda, mais uma bordada, do "Huascar". Resolve finalmente o

Almirante Grau arietal-o, e, para tal manobrando, consegue sossobrar
o "Esmeralda", ao cabo de três (3) proadas.
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No emtanto, idêntica manobra, tentada pelo "Independência" so-
bre o "Covadonga", não dá resultado.

Em Outubro ainda de 1879, desenrola-se nas proximidades de
Punta Angamos, o combate naval que tanta impressão causou no pu-
blico em geral, enthusiasmado pela épica resistência, em o Pacifico im-
menso, pelo pequino "Huascar" contra os ataques do "Cockrane" e
do "Blanco Encalada".

Finalmente rendendo-se, ao cabo de hora e meia de lucta, ficou a
grande Nação chilena, senhora absoluta dos mares. Por elles foram
suas tropas transportadas até o ponto mais conveniente ao desem-
barque; os portos peruanos foram bloqueados... e a paz foi feita.

No combate de Punta Angamos" a manobra do aríete foi tentada
mas inocuamente, tal como succedeu ao tiro torpedico nelle desfe-
rido.

Seriam taes manobras falhas em essência? Não. As condições
circumstanciaes é que dellas não permittiram obter resultados pra-
ticos.

Tal resultado evidenciaria a inefficacia do tiro torpedico? Não, e
a prova tivemol-a já. Creado o "submarino" seu lançador apropriado,
tornou-se efficiente tal tiro.

CONCLUINDO

Como mais de uma vez já assignalámos, temos visto affirmar-se
original ser de Barroso, a tactica por elle desenvolvida magnífica-
mente, com a proa da capitanea "Amazonas", em ariete transformada
em Riachuelo.

Nada mais falso historicemente, e nem mesmo crivei é que tal
Chefe a ignorasse como a não ignoravam officiaes nossos, naquella

época, em postos subalternos.

Entre os múltiplos estudos e papeis vários, deixados pelo nosso
engenheiro naval Antônio Gomes de Mattos, veterano da Campanha
Oriental, arrancada dessa conhecida revista — "The Engineer", en-
contrainos a folha 218 do numero de 4 de Abril de 1862, na qual vem
encimada pelos desenhos do "Monitor", e do "Merrimac", uma no-
ticia por esse, então, 1." Tenente do Corpo da Armada Imperial do
Brasil, sublinhada, e, onde se lê: — "... ella possuía na proa uma
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afiada projecção de aço, destinada a furar as bordas dos navios, e isto
estava certo, pois foi com tal projecção que o "Cumherland" foi fu-
rado e naufragou".

Esta noticia encontramos junta a uma outra publicada em o nosso
"Jornal do Commercio" de 16 de Maio de 1862, sob o titulo — "Na-

vios encouraçados", artigo esse aliás, extractado do "Journal des Dé-
bats" de Paris. Desse longo artigo, destacamos o seguinte trecho, que
claramente evidencia o valor da tactica de combate, resolutamente
applicada por Barroso em Riachuelo: — "... o facto veio mais uma
vez demonstrar a incerteza da theoria sobre a qual se havia imagi-
nado construir navios chamados aríetes a vapor, e destinados a com-
bater o inimigo abrindo-lhes os flancos por uma rápida abordagem.
Pelo menos só em mui raras circumstancias se deve tentar este lance
entre navios encouraçados de ferro. E' prova disto o "Merrimac",

porque as avarias que a si mesmo fez o reduzirão a ter de abandonar
a lucta, se bem que no encontro parecesse serem-lhe favoráveis todas
as condições. Havia abordado obliquamente o adversário, pelo menos
é o que se diz, e o que é certo, é que dispunha de mui superior ra-
pidez; teria portanto devido sahir-se bem, se a historia do ariete fosse
sempre applicavel aos navios em acção. Se mesmo nos fosse permittido
fazer conjecturas á vista da narração que se nos fez dos movimentos
do "Merrimac", teríamos tentação de acreditar que já na véspera, na
abordagem que dera á corveta de madeira "Cumberland", se havia
ferido".

Noticias taes como esta, publicadas em revistas inglezas, fran-
cezas e americanas e, no Rio de Janeiro, divulgada, pelo menos em o
seu órgão de ma;or circulação; noticias já do dominio publico, e que
especial attenção despertam num jovem official nosso, taes noticias
poderiam ser de um Barroso desconhecidas?

Não. Estamos convictos de que não.

Desconheceria Barroso em tal época vivendo, o uso de arma que,
no pensar da grande maioria de então, ameaçava monopolisar os lau-
reis da victoria?

Desconheceria Barroso o que era do conhecimento corrente entre
os nossos Officiaes?

Não. Estamos convictos de que não. E é do conhecimento dellas
e das controvérsias provocadas, que reside o incontrastavel valor do
"Heroe do Riachuelo", capacitando-se da verdade em meio da con-
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fusão, sentindo o valor real de semelhante tactica, para, então, bri-
lhantemente executal-a no momento opportuno, e da melhor fôrma.

Se mal succedido fosse, não faltariam estrategistas de Gabinete,
para apontarem a postcriori, os erros na idealisação de planos, apoia-
dos nos resultados já occorridos.

E, essa manobra foi, é e será sempre arriscadissima- Seus resul-
tados, por outro lado, tem sido decepcionadores.

No seu estudo sobre a "Marinha franceza na Grande Guerra",
o C. de V. A. Thomasi, referindo-se ao ataque do "Brisson" 

pelo
submarino austríaco U-3, escreve: — "O melhor que elle poderia fa-
zer, era metter a proa nelle, tentando fural-o, mas quasi arrebentou
seu próprio casco. Isso ainda é uma manobra difficil, na qual raras
vezes se sáe bem succedido".

A estatística nos mostra que, em trinta e seis (36) submarinos,
postos a pique na Mancha, durante toda a Grande Guerra, apenas

dois, o foram pelo choque de outro navio, e, assim, não preoccupam-se
os tacticos com ttal manobra, como methodo de combate. Nas confe-
rencias, do Lt. C. C. C. Gill na "U. S. Naval Academy", sobre
"anti submarine Tactis", não vimos sua attenção voltada para essa ta-
ctica do "choque" 

pela proa inimiga.

Já mui anteriormente á Grande Guerra, o Comte. Vignot estu-
dando os navios modernos, em sua "Reformes Navales", Paris, 1889,
abeira o ataque dos navios pelo ariete, — "considerando-o somente
com real importância depois da introducção do vapor na marinha" e,
pouco depois ajunta: — "os ataques de ariete são mortaes não ha-
vendo defesa para elles", — comtudo, apesar desse fanatismo, accres-
centa: — "Mas, o golpe de ariete é perigoso dir-se pois tanto se ar-
risca furar como ser furado"... 

"De dia o golpe de ariete só pôde
ser dado após os effeitos dos tiros da artilharia".

Não era portanto uma manobra segura, de resultados positivos.
Não, e bem longe disso. A manobra por Barroso executada, é dessas
que resumem um prelio tornando-o decisivo, mas também incerto na
victoria.

Não busquemos pois uma originalidade que positivamente não
houve, a gloria da tactica do choque em Riachuelo. O que dá á essa
batalha um caracter typico, e como tal constituc um fado digno de f'1'
(jurar entre os mais relevantes na historia naval, é o de ter sido fe'
rido entre natnos a vapor sem blindagem ou couraça, como nol-o lem-
bra Jaceguay (opud).
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O que de mais notável occorreu na Guerra do Paraguay, foi a ra-
pida e intelligente adaptação, a um novel theatro de operações, desses
marinheiros educados nas vastidões dos mares oceânicos, habituados
as singraduras atlânticas até águas do Tejo por uma simples Náo, a
perseguir atrevidamente a uma Fiota inteira, em prol da indepen-
dencia pátria, e, depois, as larguezas do oceano abandonarem, para
irem com seus navios confinar, nos estreitos labyrintos de um rio cor-
rendo em meio dos mysteriosos terrenos inimigos, dentro do coração
destes, encurralados em um pouco d'agua e de fortificações!...

A improvisação, por mais genial, é de resultados quasi nullos m,
guerra, maximé naval.

A batalha de Riachuelo foi de importância decisiva na guerra, e
a victoria colheu-a os que por continuado e bem orientado plano, man-
tinham uma força naval com real existência. "Escolas — Arsenaes •—
Esquadra", co-existindo a um correspondente desenvolvimento econo-
mico industrial do Pais.

A competência e heroicidade do Chefe e seus Commandados, os
impuzeram á confiança pátria; e, a Nação por elles colheu os fruetos
dos seus sacrificios conscientemente continuados.

Pena é que a "Politica" na Pátria dos Barroso, Greenhalgh e Mar-
cilio Dias, Pátria essa que também é a nossa, não haja permittido que
a Marinha de Guerra do Brasil, retome a posição que tinha quando de
"Riachuelo", 

quando dessa batalha da qual Silveira da Motta, um dos
seus Grandes, escreveu: — "Uma tal batalha disputada durante oito
horas, é sempre gloriosa para vencedores e vencidos. Compare-se o
encarniçamento dos combatentes em Riachuelo com o prompto des-
fecho das batalhas de Cavite ou do combate de Santiago, e não se
poderá deixar de prestar homenagem á tempera dos guerreiros bra-
sileiros e paraguayos".

E' o sentimento verdadeiro dos bravos, manifestado pela palavra
escripta por essa mesma mão, que mais se habituara á espada quando
das batalhas, que á penna na exhaustividade tranquilla dos gabinetes,
mão de um Jaceguay, Barão de Frente, mão que, aqui como lá, vi-
brava sempre sob os impulsos de uma bravura generosa!...

César Feliciano Xavier-
Da Marinha de Guerra Brasileira

NOTA — Leia-se na " Revista Marítima Brasileira", Set.-Outubro ultimo
— "O que já foi e possuiu o Brasil no mar"- — C. F. X.



O calculo da distancia zenital esti-
mada pelos semi-senos-versos
Em interessante panfleto publicado ha alguns anos, o Sr. Coman-

dante Roberto de Barros expoz as principais aplicações do Semi-seno-
verso á navegação.

Deixou entretanto o acatado professor da Escola Naval de tratar,
nesse interessante opusculo, da formula conhecida pelos americanos
como "haversine formula", para diferenciar da usual, conhecida por
eles como "cosine-haversine-formula" 

(*)
Com as notações adotadas por nossa Diretoria de Navegação, a

"haversine formula" toma o aspecto

ssv z = ssv (C — p) 4- [ssv (C-f-p)—ssv (C — p)] ssv t^
em que:

z — distancia zenital
C — colatitude

p — distancia polar
tj —angulo no pólo.
A formula acima nos foi pela primeira vês dada a conhecer pelo

ilustrado Comandante Ayres de Carvalho em. 1926, mas com ela poucas
aplicações fizemos, por nos ser antipático o uso da colatitude e dis-
tancia polar. E creio, aliás, ser essa a razão do pouco uso e conheci-
mento da formula acima, a qual tem entretanto a vantagem do uso
exclusivo da função semi-seno-verso.

(*) Vide American Practical Navigator — Bowditch — edição 1929 —
pags. 165 a 172.
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Esta formula pôde entretanto ser transformada para o emprego
da latitude e declinação em vês da colatitude e distancia polar. Até a
presente data nenhuma referencia vi a isto e penso se tratar de assunto
original, e é sob esta presunção que tomo a liberdade de traze-la a pu-
blico. Após obter a formula transformada pelo uso das propriedades
dos semi-senos-versos vamos também deduzi-la diretamente.

Necessário entretanto si torna, como preâmbulo ás deduções pro-
postas a exposição das

PROPRIEDADES DO SEMI-SENO-VERSO
GÜC
Tendo em vista que

1 — cos x
(1) ssv x 

e que cos x = cos (—x)

temos

(2) ssv(-x) =
1—cos (—x) COS

= ssv x
2

Além disto cos (360° — x) = cos x, logo

1—- cos (360o—x) 1—cos x
(3) ssv (360o — x) = ssvx

2

Por isso que cos (180 — x) =—cos x
vem

1—cos (180" —x) 1 + cosx
ssv (180' —x) 

2

1+1 — (1 — cos x) 1 — cos X

2

(4) = 1 — ssv x

E, finalmente, como — 1 < cos x < + 1
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Gonclue-se que o semi-seno-verso de um arco é sempre positivo,
crescendo de 0 a + 1 quando os arcos variam de 0o a 180° e decres-
cendo de + 1 a 0 quando os arcos variam de 180° a 360°.

TRANSFORMAÇÃO DA "HAVERSINE FORMULA"

E' obvio que

C —p = 90 —ç—(90—8) =o — ç

E, tendo em vista a propriedade (2)

(5) ssv (C — p) = ssv (cp<--'8)

Por outro lado, também,

C + p= 90—9 + 90 — 8= 180—(8 +?)

Logo, tendo em vista a propriedade (4), vem

(6) ssv (C + p) =ssv [180o—(9+8)] =1—ssv (9 + 8)

Substituindo (5) e (6) na "haversine formula" vem

(7) ssv z = ssv (?<--8) +-{1— [ssv (ç +8) + ssv (ç — S)]}- ssvt1

DEDUÇÃO DIRETA DA FORMULA (7)

Do triângulo de posição, deduz-se

cos z = sen 9 sen 8 + cos 9 cos 8 cos tt

donde se tira

cos z — sen 9 sen 8
cos t, = •

cos 9 cos 8

Subtraindo ambos os membros de 1, vem

cos 9 cos 8 — cos z -f- sen 9 sen 8
1 — cos tt =

cos 9 cos 8

ou ainda
2 cos 9 cos 8 ssv tj = cos (9 •—8) —cos z
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Somando e subtraindo 1 no 2o membro, temos

(8) cos ç cos 8 ssvt1 = ^-[l—cos z—[1 — cos (ç—'8)]}- =

= ssv z — ssv (ç ¦—'8)

mas cos <p cos 8 = 2 [cos (ç + 8) + cos (ç ¦—'8)]

Somando e subtraindo 2 á expressão dentro do parentesis, temos

cos ç cos 8 = |- -j2 — [1—cos (?+8) + 1 — cos (ç^í)]}-
ou ainda

(9) cos <p cos 8 = 1 — [ssv (<p + 8) + ssv (<p «— 8) ]

Substiutindo (9), no Io membro de (8), temos

¦{1— [ssv (? + 8) -f- ssv (ç-—'8)] }¦ ssv t, =ssv z ¦— ssv (?<¦—8)

Passando nesta ultima igualdade, ssv (ç-^S) para o Io membro,
vem finalmente

(7) ssv z = ssv (<p—-8) +\l— [ssv (f + 8) + ssv (?~*8)] [• ssv t,

conforme tínhamos obtido anteriormente.

REGRA DE SINAIS DA FORMULA (7)

Do mesmo modo que na "cosine haversine formula", (<p.—'8) é
uma diferença quando <p e 8 forem do mesmo nome e uma soma em
caso cemtrario.

Inversamente, (?+8) é uma soma quando ç e 8 forem do mesmo
nome e uma eliferença em caso contrario.

Em virtude ela propriedade (2) as diferenças são obtidas sub-
trainelo-se o maior valor do menor, não havendo necessidade de se
considerar o sinal do resultado.

EXEMPLIFI CAÇÃO

Para exemplificar o emprego da formula (7), vamos calcular por
ela as retas de Achernar (a Eridani) e da Lua, que vêm nas pags. 101,
102, 104 e 105 da "Revista Maritima Brasileira" de Julho-Agosto de
1932. Na primeira temos o caso de declinação e latitude <le> mesmo
nome e na segunda, de nomes contrários.
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Âs experiências do "Farman" de utilidade

A verdadeira divisa da aviação consiste nestas palavras: Mais
alto, piais veloz, mais longe.

As experiências do físico belga Piccard com as suas ascensões
cada vêz mais altas na estratofera, empolgam a admiração e o máximo
interesse do mundo inteiro.

Em previsão do sucesso dessas atrevidas experiências que virão
resolver o problema da fácil navegação aérea em alta zona tranqui-
Ia o que facilitará as travessias oceânicas; os construtores de avião
já. estão concretisando aparelhos que, pela sua forma e resistência,
possam afrontar a rarefeção do ar e o frio intensissimo dasa altis-
simas camadas da estratofera.

Roger Labric ocupa-se desse problema, trazendo á cena n
"Farman" de altitude.

"Hoje, diz êle, vái-se mui veloz; tangensea-se o 700 a hora:
faz-se a volta ao mundo em oito dias.

Só quanto á altitude é que se está um pouco em atrazo. Esta
quasi-indiferença é geral; provem, sem duvida, de que construto-
res engenheiros e pilotos teem, em todos os países, trabalhado com
mais afinco os outros problemas, deixando o sector estratosferico
para só cuidar dos grandes feitos em linha reta ou dos "records"

vertiginosos para ultrapassar os mais audazes.
A importante questão ás altas regiões da nossa capa atmos-

ferica, insuficientemente tratada até hoje, é, sem nenhuma duvida,
a mais delicada, a mais complexa, a que comporta mais de difi-
culdades de toda sorte. Eis porque ela não evoluiu de par com
a velocidade e a maior distancia percorrida.

Parece que na hora actual, tanto em França como na Alemanha
envida-se preencher o tempo perdido, tirando-se dai o motivo por-
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que Fariman, bem como Junkers, construíram, com esse feito, aviões
especiais ditos "estratoféricos".

Os irmãos Farman, "pionniers" da aviação francesa, em cola-
boração, quanto ao motor, com o engenheiro Waseige, conceberam
e construíram um avião especialmente destinado ás grandes altitudes.

Essa maquina, ha pouco experimentada no aerodromo de Tous-
sus-le-Noble, dirigida pelo piloto Coupet, oferece as seguintes
particularidades:

E' um monoplano do typo "semi-cantilever" (*), cuja superfície

(70m2) é relativamente grande em relação ao peso total.
A carga não excede 36 quilos por metro quadrado, as fortes

cargas, que ora vão alem de 100 quilos não consentem atingir alti-
tudes elevadas.

Tirando a dimensão importante das asas, o aspecto geral da
maquina não difere do de um avião comum.

A cabine estanque que deve ser ocupada pelo piloto e um enge-
nheiro, compõe-se de um cilindro completamente inscrito no interior
do "fuselage". A entrada da cabine está colocada na parte supe-
rior, de onde se vê emergir o piloto, para o altêo e o pouso (atter-
rissage). Quando o avião atinge 2.000 ou 3.000 metros de alti-
tude, o piloto entra na cabbic e coloca no respectivo lugar o postigo
que, por completo, obtura a abertura.

Pequeno compressor especial accionado pelo motor, envia ar,
sôb pressão, á cabine; uma válvula regufadoura, concebida especial-
mente, deixa escapar para o exterior o ar acima de cetra pressão.
O regulamento dessa válvula é feito pelos ocupantes que permane-
cem em atmosfera correspondente á altitude de cerca de 3.000
metros.

Si, quando o avião se eleva acima dessa altitude, a pressão
indicada pelo manometro permanece constante no interior da "cabine",

indica não haver nenhum escapamento e, nesse caso, parece não
existir risco para continuar subindo.

Afim de evitar a diminuição do poder do motor consecutiva
ao decrescimento da pressão do ar ambiente a proporção que o
avião se eleva, três compressores foram dispostos atrás do motor.
O todo forma um conjunto de realização audaz de mecânica que re-
quereu vários anos de estudo para se conseguir o fim visado.

(*) Cantilevcr, termo técnico de engenharia, intraduzivel. Refere-se a um
tipo de ponte metálica com traves rebitadas ou articuladas.
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Cerca de 5.000 metros de altitude, o piloto conecta um pri-
meiro compressor destinado a restabelecer, na entrada do carbu-
rador, em igual pressão do solo. O ar aquecido para esse com-

pressor atravessa um radiador plano antes de chegar ao carbura-
dor Quando, de novo, devido á altitude crescente, o poder do motor
terá ainda diminuído, o piloto, então, conectará um segundo com-

pressor cujo ar será igualmente refrigerado por um radiador. Fi-
nalmente, a 15.000 metros de altitude, o piloto fará o mesmo ao
terceiro compressor.

Toda a direção desses aparelhos acha-se colocada no interior
da "cabine", e um numero considerável de termômetros e mano-
metros (pelo menos 15 de cada), pernuitirão a verificação das pres-
soes e da temperatura na entrada e saida dos compressores e radia-
dores. Será assim, possivel reconhecer, a cada instante o poder
desenvolvido pelo motor.

Só quando se efetuarem os vôos ás grandes altitudes que será
possivel verificar a exatidão dos cálculos qu serviram para o estabe-
lecimento da maquina.

Um dos mais importantes problemas consistia no estabeleci-
mento de uma helice de pá variável durante o vôo. Com efeito, levan-
do-se em conta a rarefação do ar e o aumento progressivo da velocidade
do avião, tornava-se preciso conseguir variar o passo á medida que
o avião se elevasse. Esse problema consistiu em realisação meca-
nica toda especial.

Numerosas experiências de cada um dos aparelhos-motor, helice,
compressores, "cabine", etc. — foram executadas próximo ao solo,
tanto quanto era possivel faze-lo nas condições de funcionamento
nas altas latitudes.

Para resumir, o fim procurado pelos irmãos Farman não é
exclusivamente a altitude que, de persi, nada significa, mas a velo-
cidade ás altas altitudes que muito significam.

Afim de alcançar esse desideratum, os construtores do avião

estratoferico vão operar por graus sucessivos, a começar por expe-

riencias em vôo, seguidas de completo preparo de instrumentos de

medida, de compressores, de diferentes manobras, de fechamento
e abertura da "cabine", de estancamento. de renovação do ar, da

pressão regular na "cabine", etc.
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A equipagem deve estar apta, igualmente, a efetuar o vôo sem
visibilidade, isto é, com o auxilio dos instrumentos de bordo, meto-
do esse que o piloto chefe Coupet conhece a fundo.

Si, na Alemanha, se pr?vê que o avião estratoferico Junkers
poderá deslocar-se com a velocidade de 450 quilômetros a hora,
quando na altitude de 15.000 metros, os Farman contam conseguir
os seguintes resultados:

Io. As velocidades do aparelho:

200 quilômetros próximo ao solo;
272 " a 5.000 metros;
325 " a 10.000 metros;
400 " a 15.000 metros;

2o. O seu raio de ação será de 2.000 quilômetros.
Um primeiro vôo de altitude vai ser proximamente tentado

pelo aviador Coupet. Caso tudo corra bem, o aparelho se irá ele-
vando afim de que vôe com maior velocidade.

Não obstante, conta-se com serias dificuldades, tais como: que
a frigida temperatura atinja 40°, 50°, e 60, abaixo de zero, soli-
dificando o óleo lubrificadôr dos instrumentos. O ar da "cabine"

será provavelmente muito quente, devido ao calor provocado pela
compressão da bomba de ar. Os radiadores de água, ar e óleo,
apezar da baixa temperatura, serão, quiçá, insuficientes por causa
da falta de ar. A água começará a ferver muito cedo, não obs-
tante a pressão das bombas. A essência se volitisará mui fácil-
mente e si se empregar o benzol, este liquido com rapidez se solidi-
ficará. Há mais a temer o deposito de gelo nos vidros, de um
lado, e, do outro, a contração dos metais que comprirão as pilastras
de todas as articulações de comando de juntas estanques, que, por
esse efeito, se tornarão muito duras para serem manobradas.

Os irmãos Farman. os engenheiros Fischer e Waseige, como
os pilotos Coupet e Giraud, não dissimulam um segundo as mui-
tiplas dificuldades de semelhante empreendimento. O aérodromo
de Toussus-le-Noble será o teatro das experiências progressivas dessa
mui interessante maquina de estudos e de trabalho.

Note-se, que o fim de sunelhantes buscas não visa atingir ai-
turas insuspeitaveis, mas a navegação em grande altitude.

Todú o futuro da aviação comercial depende da resolução desse
problema. Já é mais que tempo de, nisso, cuidar, agora que o
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espirito dos técnicos não está mais «nonopolisado pelos Paris-New
York sem escalas ou outros "raids" de grande envergadura.

A terra tornou-se muito pequena para os pilotos aéreos; ponto
de direcção, sem nenhuma ironia: a lua!!...

O astrônomo argentino Martin Gil de reputação mundial, es-
creveu para 

"La Nacion", de Buenos Aires o artigo que se segue
sobre a segunda ascenção do professor Piccard á estratosfera:

"A estratofera, como se sabe, é uma zona de alta atmosfera,
na qual reina uma calma absoluta, e aonde não chegam nem. os ven-
tos nem as nuvens. A temperatura ali reinante é mais ou menos
constante e quiçá menos intensa, do ponto de vista do frio, que em
outra zonas inferiores. A altura dessa região não é sempre igual
em qualquer latitude do nosso globo: nas zonas polares, por exem-
pio, princepia a 9.000 metros de altitude, com uma temperatura
de cerca de 50 grátis centígrados abaixo de zero.

Como se vê, esta temperatura é muito parecida a de pleno
inverno na superficie dos pólos. Em as latitudes médias de 45
graus, já essa zona se inicia entre 11 e 12.000 metros de altura,
quer dizer, desde esta altura cameça a estratosfera, cuja espessura
ainda não foi medida. Essas regiões equatoriais constatava-se o
seu aparecimento aos 17.000 metros de altitude, e a temperatura,
nesta zona, é de cerca de 70 grátis ainda centigrados abaixo de zero,
Naturalmente todas estas indicações numéricas são approximadas.

A EXPEDIÇÃO AEROLOGICA ALEMÃ DE 1908

Uma expedição aerologica alemã, que chegou á África Oriental
justamente em Agosto de 1908. constatou 84° abaixo de zero, a
19.000 metros de altura.

A ZONA DE INVERSÃO TÉRMICA

Muitíssimos são os resultados que devemos esperar da tercei-
ra ascensão do praf. Piccard. Seria, por exemplo, muito interes-
sante a constatação da altura a que se encontra a zona de "Inversão

Térmica", Também seria utilissimo á ciencie si o professor Piccard
tiver feito observações de acústica; quer dizer, si se tiver observado
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a intensão dos sons que lhe terão chegado da terra. E' este assum-
to de muito interesse para a fisica, como também o são para a
técnica da artilharia moderna as diversas velocidades e rumos
dos ventos, pois sabemos que o projétil do tiro a grande dis-
tancia deve elevar-se, pelo menos, de trinta a quarenta mil metros
de altura. Atravessa, assim, uma enorme zona da atmosfera, alte-
rada, em parte, pelos ventos que acabo de mencionar e pelo estado
higrometrico, sem esquecer, ainda, entre os fatores que interessam
á sua trajectoria, o grau da tensão elétrica, fatores, todos elles, que
merecem, como se sabe, a attenção do militar artilheiro. E', como
se vê, um grande projectil que se interna em plena estratofera. Dai a
necessidade de conhecel-a melhor.

AS VIAGENS AÉREAS

Quanto á utilidade que se procura nesta nova expedição de
Piccard, dos conhecimentos da estratosfera para as viagens aéreas,
poderia, este assumto, dar logar a um pequeno artigo, que abordasse
a tésc de que se fazia mister aos especialistas da aviação projetarem
ufm novo sistema de motores e de aviões.

"""x *-¦" ~
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A MARINHA DO FUTURO

Sir Herbert Rusell insiste periodicamente, nos seus editoriais da
"Naval and Military Record", em ocupar-se da marinha do futuro
quanto ás teses desenvolvidas pelo almirante sir Herbert Richmond
na sua obra Economy and Naval Security ou pelo capitão de mar e
guerra Acworth no seu não menos recente volume Navies of To-day
and To morrow. Estabelece a tendência, comum nesses dous autores:
á volta dos navios de guerra mais pequenos, ás armas menos pode-
rosas, ás velocidades menos estravagantes; no conjunto, uma reação
contra a política que desenvolve o material em exageradas propor-
ções, em referencia ao fator humano. O comandante Acworth, por
exemplo, parece disposto a acreditar que um navio de 12.000 tone-
ladas, com canhões de 340 m/m protegido para resistir a projetis de
406 m/m, aquecido a carvão e dotado de velocidade máxima de
17,5 "knots", bastaria.

Sir Herbert Russell mostra-se ceptico quanto á possibilidade de
combinar semelhante aparelho e tão importante peso de couraça, com
tão redusido deslocamento. Comprova que os alemães foram força-
dos em navios de 10.000 toneladas, a renunciar a couraça, conten-
trindo-se com os seis canhões de 280 m/m, a empregar motores e
combustível de todo diferente do preconisado pelo comandante
Acworth, de volta á hulha.
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No referente á artilharia, Sir Herbert Russell sublinha o con-
tinuo acréscimo dos alcances, notoriamente os dos canhões de pe-
queno calibre e diz, quanto a este assunto, acreditar que as peças de
calibre 150 m/m do Leander, ora em construção em Devonport, ex-
cederão, em alcance, o dos novos navios alemães. O principio em que
se funda o navio gigantesco é a destruição do inimigo; conduz ne-
cessariamente a desenvolvimento e concurrencia ilimitados quanto ás
dimensões.

E', no entanto, inegável que o todo poderoso monstro a que se
chega, acaba por se tornar tão custoso quão precioso, que nenhum ai-
mirante ousaria arrisca-lo. Representa uma potência ofensiva que
melhor valeria dividir entre quatro unidades. Sem tentar representar
o futuro da guerra naval a marinha de amanhã deve, para sir Herbert
Russell, preparar-se a defender, antes de tudo, o comercio contra aos
pronunciados ataques aéreos, em escala bem superior á que se con-
cebe, ainda hoje, em certa escola. Está ai a função a mais importante
do navio de guerra. Para resolve-la, torna-se preciso determinar qual
seja o tipo de navio o melhor preparado a sustentar essa luta.
O comandante Acworth considera o navio de linha de 12.000 tone-
ladas e de 17,5 "knots" de velocidade, como adequado á todas ás ne-
cessidades em "capital-ships", não diz, porém, censura-o sir Her-
bert Russell, para que êle é próprio.

E' evidente que um navio como Deutschland poderia executar
todos os "raids" 

possíveis no oceano sem nada temer de um navio de
17 "knots" de velocidade. Na opinião do almirante Richomond o
Deutschland tem dimensões e armamento que não são necessários.
Quanto a êle, se contentaria com 6.500 toneladas; não se ilude, po-
rém, quanto á fortaleza desse tipo de navio que não se poderia medir
com uma unidade duas vezes mais forte. Na realidade, não se trata
de converter o Almirantado britânico, mas de converter o universo
marítimo, pois, o que é preciso não esquecer, é que, visto se ter con-
seguido que admitisse o principio de um limite individual de tone-
lagem. atualmente 35.000 toneladas, o que importa no ponto de vista
da limitação dos armamentos e do gasto que eles acarretam, é que esse
limite se torne o menos elevado possível.

O Almirantado já propoz o limite de 25.000 toneladas e o ca-
libre de 305 m/m para o "capital-ship". Voluntariamente diminuiu
o deslocamento e o calibre dos cruzadores. Todas as potências euro-
péas manifestam tendência para os mais pequenos navios.
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A opinião naval americana, porém, tanto quanto se possa julgar,
parece oposta a esse modo de vêr. Não obstante, no que concerne ao
"capital-shipe", prometem-nos cinco anos de treva, e durante essa
delonga, a corrente pode mudar de direção. Parece que o mundo
nunca mais se achará em face com tantos navios de linha e masto-
dontes como agora. A necessidade, em que se acharão todas as poten-
cias navais, de resistir a arma aérea, em crescentes proporções, exer-
cera influencia sobre a concepção marítima.

Com o ataque aéreo, sobretudo, função do numero, chegar-se-á,
sem duvida, a uma politica naval do numero que superará a dos na-
vios de linha, pouco numerosos e de dimensões máximas. "Quanta

a mim, acrescenta sir Herbert Russell o torpedo verá o seu valor
constantemente declinar; á medida que se fôr desenvolvendo o poder
aéreo". E', parece, igualmente o parecer do comandante Bernard
Acworth, pois êle elimina de todo o caça-torpedeiro da marinha de
amanhã.

O canhão tornar-se-á mais que nunca poderoso, mas a regula-
mentação aérea só será eficaz quando fôr perfeita a ligação pela
T. S. F. é a condição sine qua non da regulamentação além dos li-
mites da visibilidade.

Assistiremos, sem duvida, ao desaparecimento das chaminés, a
aparição dos navios de linha com a forma de dôrso de baleia, este
contra os projetís aéreos, a das inovações da mesma ordem do bulge,
imaginada contra a ameaça submarina. Pode-se igualmente conceber
o desaparecimento do aérodromo naval logo que se firme a existência
do hidroavião gigante agindo como cruzador independente.

Sir Herbert Russell conclue, afirmando mais uma vêz, a con-
vição de que a guerra naval do futuro terá sobretudo caráter de guer-
rilha; que a destruição ou a proteção do comercio constituirá a sua
principal razão de ser e que entraremos na éra dos navios de guerra
cada vêz mais pequenos.

ARMAS OFENSIVAS E DEFENSIVAS

De importante artigo sôb o titulo — "Armas e Tratados" — do
eminente historiador e publicista italiano Guglielmo Ferrero, exarado
na "Lillttstration" de 3 de Setembro ultimo, extraímos o trecho que
se segue:

... "A conferência do desarmamento perdeu dous meses para
definir quais as armas boas e más, as defensivas e ofensivas. Será
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preciso ser estratego para saber que não há nenhuma arma que seja,
de per si, ofensiva ou defensiva?

Desanco a socos um homem mais fraco do eme eu para lhe furtar
a carteira, a minha mão é uma arma ofensiva, qual temível "tank".

Si, com energia, firo alguém que me ataca, a minha mão é arma de-
fensiva. Grossos canhões são armas defensivas quando disparam con-
tra um exercito invasor. Mas, no exercito que invade, todas as armas
são ofensivas: a artilharia ligeira como a pesada ou os fusis da in-
f antaria.

Propondo abolir como armas ofensivas a artilharia pesada, cs
"tanks", o gás tóxico, as potências anglo-saxonias cometeram erro
palmar e fizeram confusão. Definiram como agressiva as armas
custosas e cruéis; confundiram o problema político da segurança com
o problema moral das armas deshumanas.

Os canhões pesados, os "tanks", o gás tóxico, não são as únicas
armas custosas e cruéis que a nossa e a precedente geração inven-
taram. Há outras: o torpedo, o lança-chamas, o avião de bombar-
deio. Todas essas armas eram, ha cincoenta anos, desconhecidas.
Seria mister aboli-las ou limitar-lhes o emprego visto a sua invenção
ter sido e o seu emprego persistem em ser crueldade igualmente pe-
rigosa para todos os beligerantes. Sem embargo, mesmo que se con-
siga suprimir essa absurda crueldade, a guerra agressiva, nem por
isso, se tornará impossível.

A historia militar da humanidade aí está para tal nos provar &
cada pagina. As armas em questão existem de ha cincoenta anos 3
esta parte; dár-se-á o caso que a sua ausência nos outros séculos iW"
pediram os Estados conquistadores de atacar os vizinhos? Caso se
abolisse todos os novos engenhos militares inventados depois de 1870,
voltar-se-ia ás armas com as quais a França e a Alemanha se bateram
naquele ano: fusís, canhões ligeiros, algumas metralhadoras? Em
Julho e Agosto ele 1870 o exercito alemão conseguiu assumir vio-
lenta ofensiva contra o exercito francês, invadir a França e, em dous
meses, chegar a Paris, isso, sem então, existir canhões pesados, gas
tóxico, nem aviéks de bombardeio! Poder-se-ia, ainda, ir mais longe e
sustentar que os alemães, em 1870, chegaram a Paris em menos de
dous meses porque não possuíam canhões pesados e que uma das ia-
zões porque eles não chegaram em 1914, foi precisamente porque os
tinham. Kazendo-sc stibtilezas com os sologismos, poder-se-ia sus-
tentar que a artilharia pesada é, por excelência, arma defensiva.
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A razão pela qual a Conferência do desarmamento devia e deverá
ainda se ocupar dessas armas, é que elas não serviram e nem ser-
virão senão para sobrecarregar os orçamentos militares em tempo de
paz e tornar mais atroz a guerra. O que se leva em conta na guerra,
não é o poder absoluto das armas de que dispõem os dous adversários,
é a superioridade relativa de que um pode ter sobre o outro.

Inventar arma mais possante, torna-se ato rasoavel comtanto
que o possuidor ou quem a inventou comsiga ser o único a dela se
servir. A invenção das armas de fogo deu aos europeus decisiva
superioridade quanto á África e á Ásia porque esses dous continentes
não souberam, durante séculos, fabricar e manejar as novas armas.
Entre povos igualmente capazes de fabricar e manejar as armas, r>
esforço pra as aperfeiçoar não passa de dilatantismo da destruição

Aumentar a potência destruiüva absoluta de todos os beligerantes
sem deslocar, de polegada, a sua respectiva posição. O que aconteceu
durante a guerra mundial ? Quinze dias depois de ter um beligerante
inventado novo engenho de destruição, o adversário copiava-o e o
aperfeiçoava. Os beligerantes conservavam-se sempre na mesma po-
sição respectiva; só aumentavam os sacrifícios.

Porque todas as discussões da Conferência proseguiram fora
dessas evidencias imperativas ? Porque a Conferência não viu que o
problema da segurança é um grande problema político que nenhuma
relação tem com o poder dos instrumentos com que os Estados mo-
dernos dotam os respectivos exercito?..."

CONFERÊNCIA DO DESARMAMENTO

A "Army and Air Force Gazette", em editorial sobremodo in-
tressante faz, apreciações quanto á Conferência do desarmamento.

Diz que, depois de se fazer crer que se chegaria a um desarma-
niento total, ora chegou-se a só discutir qual a classe de armamentos
julgados ofensivos e si se deve ou não suprimi-los, discussão esta que
não pode dar nenhum resultado, pois, ainda no caso pouco provável
de que se chegasse a algum acordo, na pratica não teria nenhuma uti-
'idade, pois, em evento de guerra toda nação trataria sempre de sur-
Preender a outra com alguma arma nova de efeitos destruidores, cuja
existência teria sido guardada secreta, como o demonstra a experi-
encia das ultimas grandes guerras.

O verdadeiro problema consiste em fixar quem deseja a guerra,
6 se esta é a primeira questão que se teria de resolver. O editorial
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acrescenta textualmente: "As forças armadas existem para a defesa
do país. A sua missão é, por conseguinte, puramente defensiva; como,
porém, ás vezes, é um dos melhores, senão o único, meio de defesa,
as forças armadas devem também estar organizadas para o ataque.
De onde se deduz que as unidades que as formam devem também
possuir poder ofensivo.

Aqui nasce o perigo de que essas forças podem ser empregadas
para uma agressão injusta si para tal recebem ordem do respectivo
Governo que atua em numero e apoiado pela opinião publica.

Podemos, por conseguinte, localisar o desejo da guerra no Par-
lamento e na povoação civil que o elege e não, como geralmente se
acredita, nas forças armadas, que só são um instrumento, cujas ca-
racteristicas ofensivas ou defensivas não teem mais importância do
que, por exemplo, uma pedra, que não é agressiva até ao momento
de ser arrojada. E' mais fácil impedir que essa pedra seja arremes-
sada do que suprimir todas as pedras. O mesmo acontece com os ar-
mamentos ofensivos. Deixe-se aos países possuírem os mais eficazes
armamentos; a sua simples possessão não constitue uma agressão;
vigie-se, porém, os que podem dispor do seu uso agressivamente.
Uma vêz determinado o objeto principal, os remédios se tornam mais
claros. Consistem em tornar impossível que os Parlamentos e as pO"
voações civis declarem a guerra. Como se possa e deva conseguir se-
melhante cousa, isso, é questão que compete aos homens de Estado,
a quem corresponde gastar tempo e dinheiro, com fruto e brilho,
para merecer a gratidão do mundo".

Prosegue o artigo dizendo que pelo modo atual de discussão em
Genebra parece como si se tratasse de transformar a guerra em com-
bate de gladiadores perfeitamente regulado e que só afectasse ás
forças armadas, quando, ao invés, se deveria tender a resaltar a hon-
rosa verdade de que na guerra de hoje em dia não cabe fazer d1Ã'
tinção entre combatentes e a povoação civil. Si essa idéa ficasse hern

gravada na consciência humana não existiria povo que consentisse »°

seu Governo embarcar em aventura guerreira cujas conseqüências
todos, por igual, teriam de padecer.

Assim, os agressores ficariam nfui reduzidos e, exactamente'
contra esses casos é que a Sociedade das Nações deveria buscar sa«'

ções de tal modo rígidas e imperativas que todo o agressor caísse de

joelhos.
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A primitiva idéa do pacto com as suas sanções econômicas ia
muito bem orientada. Si a Sociedade das Nações fosse capaz de dár
essa sensação de segurança, o desarmamento seria automático; de
igual modo que a organização eficaz da Policia permitiu suprimir as
grades de ferro que, antanho, protegiam as janellas das casas.

QUANTO CUSTA O ESPIRITO BELlGERO

Com o titulo supra, o Sr. Francisco Grandmontagne, assidm
colaborador de "La Prensa" de Buenos Aires, publicou o artigo que
se segue, o qual, quer pela estatística, quer pelas observações, pren-
dera a atenção dos nossos leitores.

Há pouco, o "New York Times", publicou a estatística das
quantias anualmente gastas no mundo em armamentos e preparação
bélica. A contemplação do quadro, verdadeira carreira da morte, pro-
duz sensação de espanto. Eis as cifras que transcrevemos do men-
cionado órgão norte-americano:

Argentina 1.253.282.275
Alemanha 4.298.076.000
Austrália 460.492.550
Áustria 362.683.000
Bélgica: 832.580.000
Bolívia. 87.030.000
Brasil 1.375.148.000
Bulgária. .¦ 190.225.flO0
Canadá 526.730.000
China 2.357.291.250
Chile. 723.000.000
Colômbia 161.300 000
Costa Rica 17.200.000
Cuba 300.775.000
Dinamarca. 306.750.000
Espanha 2.814.582.000
Estado livre da Irlanda 177.012.500
Estados Unidos 17.685.625.000
Equador 45.355.500
Egipto 261.782.950
Estônia 138.000.000
Finlândia 411.437.500
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França. 11.674.000.000
Grã-Bretanha 11.631.375 000
Grécia. 533.520.000
Guatemala 52.500.000
Haiti 28.848.000
Honduras 24.338.100
Hungria. .' . 505.500.000
índia 5.289.690.550
Itália 6.223.662.500

Japão 5.921.537.500
Letônia 196.500.000
Sibéria 3.151.750
Lituânia 142.000.500
Luxenburgo 6.930.000
México 1.158.387.500
Nova Zelândia 87.403.750
Nicarágua 6.809.775
Noruega 228.000.000
Panamá 15.263.500
Paraguai. . 35.477.500
Paises Baixos 772.000.000
Peru. . . :. 244.900.000
Pérsia.' 247.400.000
Polônia 2.301.825.000
Portugal 409.491.000
Rumania 1.341.180.000
Rússia 14.473.567.675
S. Domingos 26.420.950
Salvador 53.890.000
Sião 238.173.750
Checoeslovaquia 1.279.725.000
Turquia 434.289 100
Suécia. 993.750.000
Suissa 491.500.000
Uruguai. ';' 215.950.000

Venezuela 152.260.000
Iugoslávia 1.261.450.000

Total  103.550.026.925
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A tremenda obra da destruição e da morte requer, como se vê,
um gasto de quasi 104.000.000.000 de francos- Essa cifra astrono-
mica constitue a mais completa revelação do calvário econômico que
sofre a humanidade. Todas as obras úteis, a defeza da vida, luta
contra a enfermidade e as pragas, acham-se péor dotadas que a consa-
grada á tragédia marcial e ao aniquilamento e ruina da riqueza acumu-
lada por séculos de labor paciente e custante.

Cabe ainda, ante cifras tão aterradoras, conservar alguma espe-
rança na ação pacificadora da Sociedade das Nações que alguém mui
justamente, qualificou de "Organisação da Imprudência?"

E' instrutivo estabelecer a relação entre o que gastam no ensino
as nações mais belicosas, ou seja as grandes potências, e aqueles paises
menores e mais pacificos. Do seu orçamento total, a Suissa consagra
á instrução publica 19,8 por cento; á Dinamarca, 19,6; a Holanda,
19,2; a Noruega, 14,6. Vejamos agora o inverso para as nações de
primeira ordem: França, 6 por cento; a Italia,7,2; a Inglaterra,10,6;
a Bélgica, 8,2; a Alemanha logra superar essa porcentagem das grandes
potências, com 16,4. Pelo que toca á Espanha, embora não esteja
ameaçada de conflitos internacionais, sofre os efeitos da frondosidade
militarista que a Republica ora esforça-se por limitar o quanto possivel.

* *

As três causas originárias do mal estar econômico são os arçamen-
tos de guerra, ou paz armada, as dividas líquidas da conflagração e
os exessos de um nacionalismo protecionista manifestado em luta adu-
aneira cada vês mais aguda, que, em' todo o universo, eleva a carestia
da vida a grau insuportável.

As três causas entrelaçam-se, produzindo os mais calamitosos
efeitos. O grupo de nações vencedoras na conflagração de 1914,
acreditou, ao fazer a paz, que as vencidas pagariam os enormes gastos
tia guerra e tudo o mais que destruiraní, atirando aos hombros das
derrotadas, especialmente da Alemanha, uma tal carga que as gerações
do futuro até a consumação dos séculos não se poderão soerguer. Não se
trata da justiça dessa carga, mas da impossibilidade material de a
levantar. Na antigüidade, a paz concertava-se de modo mais radical
e sencivel: os vencidos caíam em vassalagem, em escravidão, dos ven-
cedores. Na nossa época a escravidão não é direta, não se converte
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os vencidos em criados gratuitos dos vencedores; no fundo, porem, isso
é igual, pois as nações derrotadas vêem-se forçadas a trabalhar por
larguissimo período de tempo para pagar indenizações impostas pelas
nações triunfantes.

O total de dividas insolvaveis é imponente; ante o seu vulto, o
promontorio do Himalaia é um grão de anil: dividas da Alemanha á
Inglaterra, á França e aos Estados Unidos; da Inglaterra aos Estados
Unidos, França e Itália e, nessa ordem, larguissimo rosário de arma-
dilhas. Pelos famosos planos, o de Dawes e o de Young conseguiu-se
algo reduzir; igual a uma chavena de liquido tirado ao oceano.

Em matérias de dividas o amor próprio, a dignidade está em rela-
ção com a quantidade devida. Quando elevemos pouco apressamo-nos
a pagar, satisfazendo assim a nossa dignidade de bons pagadores,
quando, porém, a divida supera toda a possibilidade humana de cum-
primento, adormece o amor próprio. Si se deve 100 pesos, apressa-se
a paga-los, descarreagndo-se assim a consciência e mantendo a dignida-
de; si, porém, deve-se 1.000.000, a cifra está tão longiqua da
capacidade de pagamento, que desaparece toda inquietação, isso, apezar
de inata moralidade, sentindo-se certo orgulho pela energia que si
arroga de, sem ter nada, chegar a dever 1.000.000 de pesos. São
as pequenas dividas, não as grandes, as que instigam o amor próprio.
Inquieta-nos e muito mais nos preocupa, dever um terno ao alfaiate
do que l.COO.OOO de dólares a Pierpont Morgan. Dizia Franklin que
vale mais deitar-se sem cear do que levantar-se com dividas. Deveria
ter acrescentado: com pequenas dividas, pois os que as cotráem muito
grandes nunca deixam de cear.

Siniles, no "O caráter", diz que a divida, qualquer que seja o
motivo que força contrai-la é como a mó de moinho carregada ao colo-
Assim acontece quando a divida é curta; si, porém, é enorme em re-
lação aos meios possuídos, si tem proporções de pedra de moinho,
acaba por não pesar nada, pois se a deixa definitivamente de lado. Mais
firme é outro conceito do mesmo Smiles: "Essa falta absoluta de cri-

terio de contrair dividas sem saber como pagá-las, cava a rtinia a
moral publica e espalha a miséria em todas as classes, medianas e ele-
vadas". E' precisamente o que ocorre com as dividas de guerra. Nas
lutas desta natureza, porém, o principal é vencer, sem pensar no rasto

que logo deixam os meios empregados para consegui-lo. O urgente é
o triunfo.



REVISTA DE REVISTAS 451

Como se pôde observar, os Estados Unidos nada devem; no en-
tanto, todos lhe devem ingentes somas. Muito bem; todos os ele-
mentos cultos norte-americanos sabem perfeitamente quão absoluta é
a impossibilidade de serem essas somas pagas. Na politica interna,
eleitoral, porém, nenhum candidato yankee se aventura a dizer aos
seus eleitores ser um sonho pretender cobrar, a Europa, essas formi-
daveis dividas. Não há muito a Inglaterra anunciou que perdoaria aos
seus devedores na mesma proporção que a Norte-America o fizesse
para com ela. Como, porém, a isso não se resolveu os Estados Uni-
dos, o problema das dividas persiste no mesmo pé, isto é, completa-
mente insoluvel.

O povo dos Estados Unidos acreditou que o colapso econômico
universal derivado desse contratempo não o alcançaria; já está, porém,
sofrendo os efeitos da crise mundial derivada da restricção do con-
sumo e da paralização mercantil. Oito milhões de sem trabalho são a
melhor demonstração da forma porque o alcança o dano.

Na Europa, a situação é cada vez mais premente. "Um país —
disse Leonard J. Reid — só pode cancelar as suas dividas externas
adquirindo moeda extrangeira, e isso só se consegue faze-lo exportam
do o suficiente para estabelecer educada balança comercial." Assim
é efetivamente; enquanto, porém, o país devedor trata de fomentar a
sua exportação, o país credor ergue barreira aduaneira para impedi-

Io. Ha, acrescenta Reid, uma anedota relativa ao pagamento das divi-
das de guerra pela Alemanha. Quando o governo inglês estudava,
naqueles dias ilusórios de após guerra, como a Alemanha poderia pagar
a indenização assinalada pelos politicos aliados, consultou a um famoso
economista como se poderia resolver semelhante problema. Respon-
deu-lhe o economista: Si a Alemanha quizer pagar, deve exportar.
Acredito que se deve dar preferencia, nos mercados ingleses, as mer-
cadorias alemãs." A resposta afirma Reid, foi considerada absurda
pelo governo britânico e, sem embargo, não poderia ser mais razoável
no ponto de vista, econômico.

E' claro que o credor não pôde resignar-se a que o devedor, por
meio da exportação, inundando o seu mercado, lhe arranque o dinheiro
com que o pagará; torna-se, porem, de toda evidencia que o devedor
não tem outro meio de satisfazer a divida, salvo o caso de que descubra
em o seu próprio território uma mina de ouro, ou o fabrique por meio
da alquimia. Não há mais solução que a exportação ou a pedra
filosofal.



452 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA

Já não cabe a menor duvida de que a impressão econômica, o
colapso que sofre o mundo, deve-se em primeiro termino, ás dividas
insolvaveis de guerra.

Porque não cancela-las definitivamente?" Ganharia todo o mundo
diz Reid, incluso os países credores, porque se suprimiria um obsta-
culo serio para a recuperação do comercio internacional, marchando,
assim, normalmente.a maquina da finança."

Quem quer que seja nota não haver saída de semelhante in-pace.
Para pagar, o devedor necessita poder exportar; o credor porem,

opõe-lhe muralha aduneira nas respectivas fronteiras. Em tais cir-
cunstancias o comercio internacional paraliza-se, as industrias defi-
nham, limitando-se ao mercado interno, a suspensão aumenta e a mise-
ria estende-se. Como sair do in-pace? Embora um pouco tarde já
os financeiros e economistas vão vendo que só há um meio: passar um
traço nas dividas de guerra.

Alem disso, não há nenhuma razão para que as quebras coletivas
não se resolvam do mesmo modo que as individuais. Só haveria
outro recurso: uma moratória de vinte séculos, legando-se a prebenda
á multidão de gerações a vir, e, com a prebenda, o direito de maldizer
os disparates do presente...

CONGRESSO INTERNACIONAL RADIOFÔNICO

Reuniu-se há pouco, em Copenhague, um congresso internacional
radiofônico. Examinaram-se ali os problemas da radiodifusão, que o
crescente numero de estações tranmissôras delinéa na actualidade em
forma cada vêz mais comprimente, propondo-se planos de trabalho
afim de estuda-los detidamente e poder estabelecer soluções mais con-
fenientes.

Encerrado esse Congresso radiofônico principia a atuar a União
Internacional de Radiodifusão, ativando principalmente os estudos re-
ferentes ao repartimento das faixas laterais de freqüência.

Em distintas publicações européas comcntaram-se ultimamente os
trabalhos realizados pela mencionada União Internacional de Radio-
difusão. Uma delas a conhecida revista Italiana "La Radio per Tutti",
Publicou um artigo, em um de seus recentes números, que examina os
atuais problemas radiofônicos e o trabalho por ela desenvolvido para
obter a sua solução. Nesse trabalho formulam-se interessantes apre-
ciações que julgamos útil e oportuno aqui reproduzir.
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As experiências efetuadas em quasi todos os países europeus, de-
mostraram eme o continuo desenvolvimento das estações transmissoras
radiofônicas, causa dificuldades cada vêz maiores nas transmissões, o
que obriga a tomar medidas urgentes para distribuir em forma pratica
as faixas laterais de frenquência.

E' sabielo que a União Internacional de Radiodifusão vinha reali-
zando estudos e experiências em grande escala, antes mesmo da reu-
nião do ultimo Congresso radiofônico, relativos á propagação das
ondas, intensificando-as sobretudo quanto á irradiação indireta e por
conseguinte, ás interferências a distancia. Esses estudos e experiências
efetuaram-se principalmente a partir de princípios de Setembro até
princípios de Outubro de 1931 e de inícios de Janeiro até principios
ele Fevereiro do ano errí curso. Durante estes dous períodos foram
registados cada dia e em diversos pontos da Europa, por espaço de
seis horas consecutivas os campos de dez estações transmissoras, com-
preendidos entre 300 e 1.500 quilociclos, a razão de duas estações por
dia. Desse modo, conseguiu-se realçar alguns valores de campo de
irradiação inelireta, que as anteriores observações superficiais não
puderam revelar.

Dado o trabalho que exigem esses estudos e investigações, não
foi possível terminar o exame de toda a documentação obtida e por
conseguinte, tão pouco foi possovel um informe sobre a matéria que
resulte plenamente satisfatório. Sem embargo, pode-se desde já
anticipar que as novas experiências realizadas puzeram mais em evi-
dencia a pouca eficácia sempre do ponto de vista da qualidade do ser-
viço de radiodifusão com freqüências superiores a 1.200 quilociclos.

INFLUENCIA DO TERRENO NA PROPAGAÇÃO DAS ONDAS

Entre os múltiplos problemas discutidos há um, o da influencia
do terreno em que se produz a propagação das ondas, que apresenta
inchibitavel interesse. Já foi demonstrado que de nenhum modo se
justifica o emprego das ondas relativamente curtas, que se atenuam
com demasiada rapidez. Tal verdade veio eliminar prejuisos que,
até não há ntuito, eram considerados como fatos mais ou menos
seguros.

Quanto ao que se refere ao raio ele ação eficaz para uma estação
transmissora, supondo-se não existir interferências de outras estações,
pôde-se comprovar que essa ação fica limitada a interferência da
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irradiação direta da estação com a sua própria irradiação indireta.
Como resultado de varias experiências verificadas, se há podido notar
que a recepção se torna má na escuridão da noite quando a irradiação
indireta alcança 50 por cento do valor da direta, isto é, quando corres-
ponde a um "coeficiente de desvanecimento" igual a três. Em tais
condições, o raio de ação, qualquer que seja a potência da estação
transmissora, para ser realmente eficaz, não deverá exceder aos va-
lores aproximativos indicados no seguinte quadro:

Freqüência em Longura de Raio de ação
quilômetros onda em metros em quilômetros

1.500 200 60
1.000 300 100
545 550 180
300 1.000 320
150 2.000 500

As cifras que acabamos de indicar foram estabelecidas na hi-
potese de uma propagação de ondas sobre um terreno que ofereça um
coeficiente de condutibilidade mediano.

Por outra parte, não esquecer que a forma das antenas de emis-
são tem grande importância e, dentro de certos limites, conseguiu-se
aumentar a distancia até onde a irradiação indireta exerce seus efeitos
mais pronunciados.

Causas principais que produzem o desvanecimento radiofônico

Outros estudos inherentes ao desvanecimento permitiram deter-
minar ser isso devido a duas causas principais: a) a interferência a
irradiação indirecta e a direta, que limita o raio de ação máximo de
eficácia da estação transmissora; b) as variações na propagação da
irradiação indireta, quando a recepção produz-se a grande distância.

Mesmo assim, foram tomadas em consideração as variações dia-
rias, as que se produzem nas distintas estações, e, finalmente, as que
se observam de um para outro ano.

Durante as longas noites de inverno, as interferências a grande
distancia, devidas á irradiação indirecta, assumem, ás vezes, caráter
extremamente grave, que reduz em forma considerável o raio de
ação eficaz da estação transmissora. Afim de remediar este serio in'
conveniente dever-se-ia aumentar a separação em quilociclos entre
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as estações que efetuam as suas transmissões com próximas frequen-
cias, ou, si não, aumentar as larguras das faixas de freqüência reveladas
a radiodifusão. Do ponto de vista técnico, sem embargo, seria muito
mais lógico reduzir prudencialmente o numero de estações transntis-
sôras, aumentando o seu raio de ação, isto é, concedendo-lhe ondas
mais longas, que seriam mais eficazes em todos os seus aspectos.

Fatores que influem nas radiosrecepções de alta qualidade.

Os estudos da União Internacional de Radiodifusão ocupou-se da
intensidade de campo, cujo absoluto valor não constitue o único ele-
mento que permite uma recepção radiofônica de ótima qualidade.
E' mister não esquecer, com efeito, estes três fatores principais:

a) A relação entre o campo de onda receptivo e o campo das
emissões interferentes (interferências radioelétricas, interferências
electricas naturais, interferências elétricas de origem industrial, etc.

bj A inconstância ocasional do fato da propagação do campo de
onda receptivo.

c) A sensibilidade e seletividade do receptor.

Já foi demonstrado que os valores do campo podem, de modo no-
tavel variar de um para outro lugar. Por exemplo, em uma cidade
dada a importância que tem o emprego de antenas receptoras de grande
eficiência, os valores do campo elevem ser mui elevados; estes valores,
porem, vão diminuindo á medida que saí das zonas urbanas densamen-
te povoadas, das quais se vai afastando até chegar em pleno campo
aber to-

A radiodifusão desempenha hoje missão em grande parte educa-
tiva, dentro de conceito inteiramente democrático, e, de acordo com
isso, deve-se permitir a todos os radiotransmissôres, inda os de condi-
ção mais modesta, usufruir as transmissões, ás quais teem pleno e
indiscutível direito.

O segundo fator essencial é a constância de campo. Quando,
esta, se torna impossível de obter por sofrer a ação de variações mui
sensíveis, a recepção se torna sempre de péssima qualidade. A po-
tencia de um "broadeasting", por conseguinte, não deve ser aumen-
tarfa além do grau que permite dár a essa distancia-limite um valo:
de campo suficiente á uma bôa audição.



456 REVISTA marítima brasileira

As recepções noturnas de grande distância

Quanto ao referente á recepção de transmissão longinq ia em
plena noite, utilizando somente a irradiação no direcional, só ofe-
rece escasso valor pratico, devido ás variações consideráveis do
campo (fenômeno de desvanecimento). Nesse caso, evidentemente,
com dispositivos reguladores automáticos aplicados ao receptor.
Dado, porém, que a recepção a grande distancia só é possivel du-
rante as horas da noite, a sua discontinuidade não lhe permite assu-
mir caráter de serviço regular.

Por conseguinte, só se poderá obter ótima recepção quando o
campo de onda seja praticamente estável. No caso de recepções mui
distantes com onda curta, realizadas com a única ajuda da irradiação
indirecta, estão sujeitas as variações de qualidade, inherentes ao em-

prego desse tipo de onda; variações que podem compensar-se, pelo
menos em parte, com dispositivos auto-reguladores de intensidade,
tais como antenas múltiplas, "relais" limitativos, etc.

Sem embargo, estes dispositivos, para se tornarem realmente
eficazes, requerem considerável complexidade, o que impede que se
os considere como elementos de uso confum. Encarado de outro modo.
demonstrou-se que se torna muito mais conveniente retransmitir os

programas de onda curta mediante pequena estação de "relais" cuja
longura de onda esteja compreendida na gama de 150 a 1.500 quilo-
metros.

Tais são os principais resultados obtidos pela União Interna-
cional de Radiodifusão nos seus interessantes estudos realizados
desde o ano passado. Só a enunciação desses estudos, tal como o fi-
zemos nesta limitada nota, basta para que o leitor, amador de radio-
telefonia, compreenda a sua transcendência para o porvir da radio-
difusão mundial.

OS VULCÕES DOS ANDES

A desusada erupção do Descabeçado nos Andes, expelindo es-

pêssa nuvem de cinzas que alcançaram o litoral Este do nosso Conti-
nente, muito tem preocupado o mundo cientifico, principalmente o

dos geólogos.
No ultimo numero da nossa "Revista" nos ocupamos, com certa

delonga, desse fenômeno que comprovou o que a ciência já averi-
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guará quanto á formação da vasta pampa que vem das fraldas dos
Andes até ao litoral Este, em contraposição ás grandes altitudes da
costa Oeste da America do Sul.

Hoje, vamos para aqui transpor o que, mutatis mutandis, es-
creveu, na "La Nacion" de Buenos Aires, o professor Alphonse
Berget.

Muita gente forma idéa sobremodo vaga do que seja um vulcão
e qual o motivo das suas erupções e o papel que representa no nosso
planeta cujo invólucro, de relativa espessura, mal pode sustar o
amálgama cadente que fervilha no seu interior e que, de quando em
vês, em tremendos espasmos, vem á superfície onde o caldo, viscoso
e ardente, borbulha, em ondulações, nas vastas crateras, despren-
dendo-se depois, em espessos lençóes, pelas faldas das montanhas,
acumulando-se e petrificando-se nos vales.

O professor Alphonse Berget, sintética e elegantemente, explica
o fenômeno dos vulcões mostrando- a sua ação, com especialidade na
vastíssima bacia do Pacifico, circundada, inda no Antártico, por ver-
dadeiro "rosário" de fogo.

* *
"A 10 de Abril passado, vários dos vulcões situados na parte

meridional da cordilheira dos Andes entraram subitamente em erupção,
sendo essas erupções simultâneas; fato esse mui notável: vários desses
vulcões,.de ha muito, permaneciam inativos. São, de Norte a Sul, o
Tupungato, o Overo, o Tinguiririco, o Peteron, o Descabezado e o
vulcão de Las Végas. Todos esses picos são bastantes elevados, pois
a sua altura oscila de 3.500 a 6.500 metros.

Essa erupção, de importantes proporções, durou três dias: foi
excepcional pela enorme quantidade de cinzas e matérias sólidas que
projectou a grandes distancias das crateras. Felizmente não houve
vitimas humanas; mas, durante os três dias que durou o cataclismo.
as regiões vizinhas da zona eruptiva ficaram submersas em uma semi-
obscuridade causada por chuva ininterrompida de cinza e de pó fino.
Impelida pelo vento de Oeste, que sopra sobre a parte meridional
da cordilheira, essa chuva precipitou-se sobre as altiplanuras e vastas
planices da Republica Argentina. Assim, por exemplo, em Buenos
Aires, situada a 1.200 quilômetros do centro da erupção, calcula-se
em mais de três mil toneladas a quantidade de partículas minerais
caídas na cidade durante vinte e quatro horas. Na provincia de Men-
doza, especialmente nos arredores de S. Rafael e de Malargué, o pó
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vulcânico formava, no solo, camada de mais de trinta centímetros de
espessura. Em grande extensão o solo cobriu-se, desse modo, de cin-
zas cinzentas que sepultavam as pastagens, forçando os habitantes a
alimentar o gado com fêno ou forragens conservadas.

Os geólogos que estudaram essa manifestação excepcional da
atividade interna do globo terrestre trataram de calcular a massa total
de matérias arrojadas e dispersas: encontraram que, ainda só admi-
tinclo dous milimetros e meio como espessura desse deposito de cin-
zas, o volume total do pó caído encheria um cubo cujo lado teria
4100 metros (mais de quatro quilômetros).

Além disso, sacudidas sísmicas, "tremores de terra", fizeram-se
sentir com particular violência, principalmente na província de Men-
doza. Achamo-nos, pois, em presença de verdadeira "convulsão da
crosta terrestre". Pode-se determinar-lhe a causa?

A causa consiste na própria crosta solida que rodeia a Terra e
na qual nos agitamos durante o curto prazo da nossa frágil existência.
Atribuiu-se a essa "capa" solidez a toda prova, isso devido ás rochas
que lhe formam a parte externa e que supomos muito estáveis. Por
desdita, essa estabilidade não passa de falaz aparência; pode-se dizer,
repetindo a celebre frase — "dançamos 

por sobre um vulcão".
Com efeito, a crosta terrestre, segundo calculo dos físicos e

geólogos, não vai além de 70 quilômetros de espessura. E', portanto,
proporcionalmente, muito mais delgada do que a casca de um ôvo
de galinha; o diâmetro de um ôvo, cuja casca tem meio militrfetro de
espessura, é, em termo médio, de cinco centímetros (0,50 milimetros):
a espessura da casca é, pois, a centésima parte do diâmetro do ôvo.
Ao passo, que a Terra tem a largura de crosta de 70 quilômetros, sendo
o diâmetro do "ôvo" de 12.720 quilômetros, o que significa que a
casca é de 180" parte da bola. A crosta terrestre é, pois mui delgada e.
por conseguinte, muito frágil. Além disso, uma causa aumenta essa
fragilidade da crosta: são as suas "dobras".

A nossa crosta terrestre, com efeito, formada pela solidificação
superficial do seu núcleo interno de matérias em fusão, não perma-
nec.e lisa. Apenas formada, esfriou-se, contraindo-se, formando pré-
gas análogas ás que se observam na superfície de maçã cozida. Daí
N segue, que toda a dobra ou ruga em superfície solida, determina
diminuição da sua resistência mecânica. E' fato conhecido de en-
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genheiros de que si se dobrar uma chapa de caldeira em torno de
uma dobra, formam-se sitios em que a estrutura da chapa se altera,
em que a sua coesão molecular diminue; essas dobras ou rugas são
lugares de menor resistência. De modo, si se produz explosão da cal-
deira, devida á excesso de pressão interior, isso se dará na extensão
de uma dessas rugas.

A crosta terrestre foi "enrugada", em toda a extensão das ca-
deias de montanhas que bordam as ribas dos grandes mares, mer-
guinando profundamente nas agitas e cooperando para que ás gran-
des alturas terrestres sucedam consideráveis profundidades oceânicas.
Isto acontece notavelmente nas costas do Pacifico e da America do
Sul que olha para aquele grande oceano.

Em tais condições, a dupla dobra da crosta eme realiza essa gi-
gantesca 

"ruga" na superfície da terra, produz dous cortes, um, na
parte superior da massa montanhosa emergente, M, como mostra a
figura 1; o outro na parte profunda, F. Esses cortes originam fen-
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Figun 1 — Esquema da3 deformações da crosta terrestre

das, grêtas debaixo das quais diminue a resistência, cedendo mais

facilmente sôb o esforço sobreexcitado das forças internas. Assim

se explica a presença de vulcões mais numerosos ao longo das ca-

deias de montanhas que bordam os grandes oceanos.
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A observação, em absoluto, confirma o que acabamos de dizer.
Junto vê-se um mapa dos principais vulcões em atividade na super-
ficie da terra (fig. 2) ; cada ponto negro representa um vulcão ou
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Figura 2 — Ubiquaçao dos vulcões na superfície da terra

"grupo" de vulcões mui próximos uns dos outros; alguns vulcões
"apagados" 

(ou pelo menos "dormindo"), como os do Auverne, no
centro da França, estes, estão marcados com pequenos circos bran-
cos. Este mapa mostra o oceano Pacifico rodeado na sua riba asia-
lica pelos cimos elevados dos arquipélagos das ilhas Kuriles, do Japão
e das ilhas da Sonda que não passam de picos emergentes de altas
montanhas submersas. Na costa americana desse vasto mar, vemos
o mesmo: as ilhas Alentianas, os altos picos da America do Norte,
do México e, sobretudo, da cordilheira dos Andes, que constituem
verdadeiro cordão de montanhas mui altas acerca do oceano.

As orlas do Pacifico são, pois, 
"linhas rugosas" da crosta ter-

restre, isto é, uma serie de pontos em que essa crosta, menos resis-
tente, cedeu á ação das forças internas que abriram passo á erupção
de "lavas": cm uma palavra, uma serie quasi ininterrupta de "vul-



REVISTA DE REVISTAS 461

cões". A acumulação de pontos negros ao redor elo grande oceano jus-
tifica o nome de "circo de fogo" que os geólogos deram ao colar de
crateras formado em deredor do Pacifico.

O estudos dos geógrafos mostram que há, na superficie ela Terra,
415 vulcões "em actividade" e mais do dobro de crateras "dormin-

do", sem contar os que dormitam submersos nas águas dos mares ou
que se acham em meio das gélidas terras próximas aos pólos e ainda
não exploradas.

Dos 415 vulcões em actividade, 339 encontram-se nas orlas do
ooéano Pacifico, isto é, mais de 80 por cento da quantidade total, o
que legitima a qualificação de "circulo de fogo".

As erupções vulcânicas, manifestações violentas da actividade
interna do núcleo central da Terra, não se produzem, de certo, con-
tinuamente, senão por "acessos". São "paroxismos" separados por
períodos de repouso. Quasi a única excepção é o vulcão Kilanea,
nas ilhas Havaii: a sua vasta cratera acha-se cheia, permanentemente,
de verdadeiro lago ela lava fervente que morosamente, em jorros es-
pêssos, derrama-se pelas bordas. A permanência dessa saída ele ma-
terias igneas que vêem do interior da terra fêz com que se lhe desse
o nome de "válvula de segurança do Pacifico".

Os "paroxismos", 
porém, corrsepondem a convulsões do solo

terrestre e podem traduzir-se, independente elas erupções própria-
mente ditas, em sacudidas, comoções da crosta, chamadas de "feno-

menos sísmicos", qualificados, quando mais violentos, de "tremores

de terra" ou "terremotos".

Erupções vulcânicas e terremotos teem, pois, origem comum.
A mitide, ambos os fenômenos produzem-se simultaneamente como se
há visto em Abril passado na província de Mendoza; com freqüência,
um "maremoto", que se propaga com muita rapidez e em grande ex-
tensão na superficie do acéano acompanha unia erupção de vulcão si-
tuado próximo ao mar nas imediações do centro de erupção. Ambos
os fenômenos, embora tenham a mesma causa, não são simultâneos:
assim, por exemplo, no Japão, terra clássica dos tremores (produ-
zem-se mais de mil por ano), a freqüência dessas temíveis sacudidas
não logrou até agora, despertar elo seu mais que secular sono o vulcão
Fusi-Yama.
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Qual a causa provocadôra desses "paroxismos" intermitentes que
constituem a erupção? Existe periodicidade de manifestações vulca-
nicas ?

Muito se há feito para verificar se existia relação entre o nu-
mero de paroxismos (erupções e tremores) e as variações do numero
de manchas do sói. A dupla estatística das erupções e das manchas
solares, traduzida geograficamente por curvas, mostra, seguramente,
similitude "geral" entre altos e baixos dessas duas curvas, porém sem
que exista sempre coincidência. Certas comprobações são, sem em-
bargo, curiosas. Assim, por exemplo, o dia da trágica erupção do
vulcão da montanha Pele, na Martinica, 8 de Maio de 19C2, o sói,
a terra e a lua tinham os seus centros em linha recta; os dous astros
combinavam assim suas atrações individuais sobre as massas fluidas
do núcleo central do nosso planeta. Persiste ainda a duvida quanto á
uma ação extra-terrestre que, si bem que apresente "probabilidades",

não oferece nenhuma certeza".

O que, porém, se infere deste breve estudo é ser frágil a nossa
pequena terra; a debilidade do homem ante as grandes forças do
mundo; a sua pequenez em presença dos grandes fenômenos do uni-
verso. Não obstante, apesar dessa pequenês, que grande é o cérebro
do homem que logrou elevar-se tanto no domínio do pensamento, até
ao ponto de penetrar os mistérios, igualmente profundos, do infinita-
mente pequeno em o mundo dos átomos e do infinitamente grande no
espaço sideral!"

O SISTEMA DE PROPULSÃO VOITH-SCHNEIDER

Interessante informação apresentada pelo engenheiro Kreitner,
diretor gerente da "Voith Works", esclarece os princípios do método
de propulsão projetado pelo engenheiro Schneider e desenvolvido pela
"Voith Engine Works" de St. Põlten (Áustria), sistema esse conhe-
cido por Voith-Schneider. O informe foi lido em reunião da "So-

ciety of Friends and Supporters of the Hamburg Model Experiment
Establissment", residente em Lindau, quando se fizeram provas no
lago de Constanza com uma embarcação provida do novo sistema de
propulsão.

() invento basca-se em recentes experiências efetuadas sobre per-
fís aerodinâmicos de asas, consistindo essencialmente em certo nu-
mero de pás verticais montadas em disco instalado na popa plana do
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barco. Há um disco tipico de propulsor de quatro pás. O disco mo-
ve-se mediante um eixo vertical no centro e, é evidente, que, quando
gira, em cada revolução se moverão as pás consecutivas em direção á
proa e á popa. Si, portanto, trata-se de efetuar qualquer empuxão
dever-se-á variar continuamente a orientação individual. Torna-se de
mister incorporar ao propulsor um mecanismo que acione as pás —
um "feathering", o qual ajustará automaticamente o seu angulo, fa-
zendo-as girar em torno dos eixos verticais. Variando continuamente
a incidência das pás, claro é que a direção do empuxão resultante
pôde variar nas marchas tanto avante como a ré. Rasgo este do
sistema que elimina a necessidade do mecanismo de reversão na ma-
quina propulsora, e que, além disso, prove um meio de governar o
navio, cuja conseqüência é a supressão do leme.

Esta variação de ângulo de incidência eqüivale virtualmente á
uma variação no grau de aptidão do propulsor, e pode, portanto, ai-
terar-se num instante a magnitude do empuxão conforme as cir-
cunstancias, o que é de grande importância nos rebocadores, tipo de
barco a que se adoptou em grau considerável a propulsão Voith-
Schneider. O mando inteiro do propulsor, no que toca tanto a extensão
como a direcção do empuxão desenvolvido, efetua-se do passadiço.
Como o governo é independente da velocidade do barco, pôde este
virar e manobrar de qualquer modo, com extrema facilidade e ra-
pidêz.

Os apêndices, tais como o leme e as suas instalações no cadaste e,
no caso de navios de duas helices, botareos, juzantes, etc, se os eli-
mina totalmente, com a conseguinte diminuição de resistência do
casco.

Fêz-se a primeira aplicação do propulsor Voith-Schneider em
um bote automóvil de 12 metros de comprimento; a essa aplicação se-
guiu-se a adaptada a um rebocador de 700 H. P. que navegava no
Danúbio. Esse rebocador, durante um ano, serviu com excelente re-
sultado. A confiança que inspiraram esses primeiros ensaios fêz com
que a entidade German State Railway encomendasse quatro barcos
de passageiros com propulsão Voith-Schneider para o serviço do lago
de Constanza.

Assegura-se que a propulsão Voith-Schneider se generalizará
para a navegação fluvial. Embora se tenha dado passos nesse sen-
tido, o alto custo inicial, parece, impedirá, no presente momento, a sua
ampla adopção, dada as especiais dificuldades dos tempos.
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Referente ao mesmo assunto, e mais recentemente, o Sr. Krei-
tner, leu outra informação, em que mostrava a eficiência do propulsor
Voith-Schneider comparada com' a da corrente propulsora de helice.
No intervalo entre a leitura de ambas as informações verificaram-se
provas com o Augsburg e o Allgau, movidos os dous pelo sistema
Voith-Schneider, no lago de Constanza, colaborando nas experiências
o doutor G. Kempf.

Uma Memória do engenheiro chefe R. Temple, de Deggendorf,
trata da influencia do propulsor Voith-Schneider nos projetos de na-
vios. Em geral, obtêm-se melhor forma nas linhas de popa, posto
que desapareçam as instalações do leme e helice. O cadaste ha de ser
robusto, pois, além do peso deles e do seu mecanismo, deve se levar
em conta os esforços desenvolvidos. As características do propulsor
Voith-Schneider tornam possivel a adaptação de maquinas de grande
velocidade, pois, assegura-se que, nesse sistema, os efeitos vibrato-
rios serão evitados.

Além disso, a adopção do propulsor Voith-Schneider torna pos-
sivel uma economia no deslocamento que oscila de 8 a 20 por 100, au-
mentando o rendimento propulsivo.

A informação do chefe de engenheiros Beschoren, do "Bayeris-

che Lloyd", trata dos méritos relativos ao reboque de "empuxão"

de barcaças. Nos internos caminhos aquáticos da America, o pro-
cesso do rebocador por empuxão há sido utilizado durante trinta
anos: até 60 barcaças podem ser conduzidas por um só rebocador.
A's experiências efetuadas por esse sistema de reboque pela Ham-
burg Tank, seguiram-se as do Bayerisch Lloyd, no Danúbio.

Os resultados mostraram que aquele processo era superior aos
demais, conseguindo-se economia de 13 a 16 por 100. Devido a isso,
a empresa construiu um rebocador a óleo combustível movido por
propulsor Voith-Schneider. A maquina era um Diesel de seis cilin-
dros que, cm condições normais, dava 700 rotações por minuto. Os
excelentes resultados alcançados deve-se, em parte, a menor esteira
produzida pelo conjunto de barcaças e, em parte também, ao fato de
que a energia perdida na formação da onda á proa (bigode) só unia
véz ocorria.

Durante um ano completo efetuou-se cuidadosa comparação entre
dous rebocadores, um, movido a óleo combustível e o outro á hulha:
a economia do primeiro, que também era dotado do propulsor Voith-
Schneidcr, foi de 33,8 por 100. O de propulsor Voith-Schneider não
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precisou de nenhuma reparação; provou ser excelente manobreiro,
salvando com facilidade as dificeis curvas do Danúbio nas proximi-
dades de Stranbing, impelindo barcaças carregadas ou em lastro.

PODERÃO ESCAFANDROS DESCER A TRÊS MIL
METROS?

A pergunta acima quem a faz é o naturalista Oswaldo FJ.kc,
procurando depois responde-la.

Ignoramos quantos milhões de anos são decorridos depois que
algum peixe primitivo, ao surgir na terra, desenvolveu um pulmão,
tornando-se em amfibio. Não se pode, também, estabelecer a data
exacta em que a baleia, por exemplo, cansada de viver em terra firme,
voltou a adaptar-se á vida marinha.

Encontrou-se no Egipto o esqueleto de um cetáceo dentado, cuja
antigüidade é, pelo menos, de 3.000.000 de anos. Os restos osséos
incluem extremidades posteriores rudimentarias. Milhares de séculos
necessitaram esses mamíferos para adaptar-se de novo á vida océa-
nica, e a este respeito interessa-nos o detalhe de que podem submer-
gir-se até 500 metros de profundidade. O seu organismo resiste a
enorme pressão submarina.

Em geral, os mamíferos respiram pela boca e nariz- Como pro-
cede a baleia para alimentar-se na água sem que esta lhe invada os
pulmões ? A traquéa não comunica com a faringe; a respiração faz-se
por um nariz rudimentar. A traquéa da baleia é provida de válvulas
que fecham para dentro. Quanto maior fôr a profundidade que o
cetáceo imerge e com ela também a pressão, com tanto mais força se
cerram essas válvulas, evitando que a água penetre. Meia hora no
máximo permanece a baleia em mergulhar. Com rapidez se esgota o
oxigênio no sangue; o mecanismo, porém, da adaptação desse povoa-
dor dos mares oferece interessante particularidade.

Possue receptáculos em que mantém reserva de sangue rico em
oxigênio, afim de consumi-lo gradualmente. Todos os órgãos res-
pondem ao meio em que se nutre o cetáceo. O seu ouvido, sumamente
sensivel, acha-se especialmente protegido para resistir a uma pressão
de 50 atmosferas, a 500 metros de profundidade.

Sôb o timpano há vesicula de ar e nela a contrapressão pôde
uimentar devido ao esforço muscular. Ao submergir-se, a baleia
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comprime o ar nas vesiculas, compensando assim a pressão interior
com a exterior. Do contrario, a pressão da água provocaria a ru-
ptura do timpano. Vê-se, portanto, que a natureza dotou os mami-
feros marinhos de todo o necessário para suportar a enorme carga
representada que sobre eles pesa.

E o homem? A 10 metros de profundidade começa a perigar a
vida do comum mortal. Imergir a mil metros de profundidade é
proesa que nem lhe passa pela cabeça. No entanto, parece ser pos-
sivel. Um engenheiro alemão, Hans Philipps, inventou um aparelho
mediante o qual espera poder descer a 3.000 metros. Antes de ex-
pôr o principio mecânico desse invento, convém recapitular as difi-
culdades do mergulhador.

De acordo com o trabalho que devem render os seus músculos,
o homem pode inhalar entre 5 e 84 litros de ar por minuto. O rendi-
mento do sistema respiratório é, pois, susceptível de ser aumentado
17 vezes. Vem agora o relativo á pressão liquida, que é enorme; a de
uma coluna de 10 metros de água é de uma atmosfera (1 quilogramo)
sobre um centímetro quadrado. Sem proteger-se, o homem não pode
descer a mais de 40 metros de profundidade. A cinco atmosferas de
pressão começa a deitar sangue pelo nariz e pela boca.

Já a 10 metros o ar é tão denso que o mergulhador não pode
assobiar e a 50 torna-se difícil a comunicação telefônica; tartamu-
dea-se. O ar seis vezes mais denso, não dificulta a respiração, dentro,
porém, do escafandro abre-se involutariamente a boca para deixar
passar o ar "espesso". Em tal profundidade é perigoso esforçar-se
em realizar trabalho. Os músculos do tórax consome o oxigênio
para a função respiratória á medida que se desce, aumentando a den-
sidade do ar.

O mergulhador não sente, a 70 metros, porém, seria minima
a sua capacidade de trabalho. Um excesso pode ter graves con-
seqüências. Já a 160 metros não poderia mover o dedo minimo.
Toda a sua energia teria sido absorvida pela respiração, e os mus-
culos respectivos, então, renderiam 17 vezes mais do que se estivesse
activo. A pressão corresponderia a 17 atmosferas.
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Para descer no mar, só, até agora, se conhecia a couraça de
proteção do mergulhador. Torna-se mister suspende-la com cabos e
submergi-la lentamente, visto pesar demasiado para flutuar.

O excesso do peso do aparelho, a coluna de água crescente e a ne-
cessaria grossura dos cabos tornam insuportável carga mesmo quando
não é por demais grande a profundidade.

Philipps tratou de preparar um aparelho que pudesse flutuar, isto
é, cujo peso eqüivalesse ao da água deslocada. Ocorreu-lhe o seguinte:

o trajo do mergulhador, uma cela encouraçada de dimensões mínimas
em conseqüência do peso, encerrada em câmara de ar, formando com
ela unidade, suportando-a ao mesmo tempo.

O aparelho assim projetado, ao descer, a água exerce a pressão
de encontro a câmara de ar. Até agora essa pressão exterior compe-
sava-a por dentro o ar procedente das bombas de bordo ou em terra.
Philipps desdenha esse processo por dificil e perigoso. Dentro do apa-
relho por êle delineado forma-se o gás necessário e compensada da
pressão externa.

Como o consegue?

Empregando a pressão e o frio pode-se liqüefazer o ar; a 140° C
continua liquido. Aumentando a temperatura, isto é, aquecendo o ar,
este volve a gás. A efetuar-se tal processo em espaço fechado, pro-
duz-se uma pressão de 720 atmosferas.

Pois bem: Philipps incluiu no seu aparelho um receptaculo de ca-
pacidade para 50 ou 60 litros de ar liquido deixando que este se trans-
forme em gás de acordo com a contra-pressão necessária. Graças ao

ar que envolve a cela encouraçada do mergulhador, todo o aparelho
pode manter-se flutuando, pois é "leve". Para subergi-lo basta abrir
a válvula que dá accesso á água emquanto provoca-se a saída do ar
até ficar compensado o peso. Desce-se com o auxilio de um leme de
profundidade, outro lateral e um motor que expele a água para trás.

Há uni dispositivo sensível á pressão da água exterior, um em-
bolo regulador automático do passo do ar liquido a um sistema de
tubos com aquecimento elétrico. E', pois, automática a regularização
do ar a gaseificar e da pressão interna; a diminuir a exterior, uma
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válvula provoca a compensação. Tão exactos são esses dispositivos,
que permitem um ajuste para a reação a 1/10 de atmosfera. Por isso,
a camisa de aço do aparelho só requer a espessura de seis milimtros.

Si se produz qualquer defeito de funcionamento ou o ar liquido
se acha prestes a esgotar-se, uma válvula provoca a expulsão automa-
tica do lastro de água mediante o accesso de ar. O aparelho ascende
com velocidade de 700 a 800 centímetros por segundo até a superfície
do ma». Tudo é automático e ainda quando o motor deixe de fun-
cionar devido a um defeito, o mergulhador não corre perigo.

Três mil metros ele profundidade, sustenta Philipps, que o seu
mecanismo poderá alcança-la, podendo manter-se submerso durante
dez horas.

Ao que parece, trata-se de algo como um submersivel pessoal mui
cômodo e equipado com luz elétrica. Todas as vezes que haja calori-
fero, é de supor que o mergulhador poderá preparar almoço e ceia,
pois dez horas de excursão submarina seguramente despertarão ape-
tite.

Philipps, aviador durante a grande guerra, não teme descer a três
mil metros, asseverando que o seu aparelho alcançará essa pro fun-
didade.

Demos os detalhes do mesmo, tal como os expoz o inventor. Há a
notar que o engenhoso emprego do ar liquido causou sensação entre
cientistas.

Os 500 metros da baleia e as suas válvulas e vesiculas orgânicas,
produtos de biológica adaptação multimilenaria, ficam superados p°r
maquinismos de desenho humano.

O mundo em crise carece de ouro. Há muitos centenares de mi"
Ihões do áureo metal nas profundidades do mar. Philipps é dos que
acreditam na possibilidade de arrancá-lo ás profundidades oceânicas.
Viável ou não, o ar liquido cuja gaseificação produz tão grande pres-
são, fez surgir nova e original idéa- Há, ainda, uma esperança quft
como muitas outras, quiçá entre em conflito com a pratica.

Esperemos até que a máquina, com o seu inventor, desça aos do-
minios de Neptuno, zeloso guardião do ouro submarino.
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O QUE VIU O CONDOR

O Capitão de Fragata Guilherme Arroyo, com a alma atormen
tada por vêr a Pátria em angustiosos transes, qual a nossa, saiu-lhe da

pena inspiradas expressões, verdadeiras endeixas, em que resaltam OS
almejos de dias mais felizes.

Como as nossas, as suas aspirações são as mesmas; para aqui
trasladamos o hino inspirado do marinheiro chileno.

INVOCAÇÃO

Condor simbólico de minha pátria; ala-te de novo. Bate as for-
midaveis asas, como antanho, eleva-te, eleva-te aos teus recônditos la-
res, lá muito ao alto nas agrestes cumiadas dos Andes; ergue-te até

que as tuas escrutadôras pupilas abarquem os pardacentos desertos
do Norte é a região dos "Fornos" 

que azotam as tormentas; os cumes
sempre brancos que te são familiares e as ilhas esporádicas deste mar

que é nosso.
Lá muito do alto vislumbra mais uma vêz, este pedaço de terra,

esta porção de oceano que constituem a tua pátria e que, também, é a
minha pátria.

Tú, que avistastes, já decorridos tantos anos! a caravana de le-

gendarios aventureiros em penoso avanço através desertos e vales
transversais, na busca trabalhosa do acampamento nas faldas do
Huelén. Tú, que os seguistes, inquieto, em o seu caminhar até a cruz
do Sul, para combater com os Incás, soberbos e destemidos, que fa-
ziam da liberdade um culto. Conhecestes, então, a Valdivia o conquis-
tador, a Canpolicán o colosso, a Lantaro o genial.

Tú eme observastes as intermináveis contendas ela Conrmista, bem
como, a sua alvorada desta minha raça, plasmada nas crispações de
músculos gòdos e músculos araucanos; os arremessos heróicos da nossa
raça para quebrar as cadeias forjadas pelo ferro hispano; a Hen-
riquez o iluminado, a O' Higgins o heróico, a Carrera o batalhador, a
Cochrane <> audaz.

Sei que presenciàstes o empuxo indomável das hostes do mestiço
Alejo c a desesperada carga elos últimos defensores em Rancagua; a
captura da primeira 

"Esmeralda" e a dos massiços redutos de Corral;
o cruzeiro épico da "Rosa de los Andes" e a defesa espartana da
ponte de Llaella.
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Sei que, ante tanto avanço e tanta gloria, o teu orgulhoso gras-
nar vibrou nas altitudes ao compasso do bater das tuas formidáveis
asas, como uma arvorada para a raça vencedora.

Condor simbólico de minha terra: tú que, ante as tuas pupilas nas
visto desfilar todas as nossas gerações. Diz-me: quando, mais te sen-
tiste orgulhoso desta raça ?...

... E a ave enorme e centenária disse:
Uma vêz, há mais de meio século, vigiava, inquieto, os meus ho-

mens e a minha terra.
Lutavam.
Eram pobres, eram poucos, e, muitos, os inimigos.
Vigiava inquieto...
Lá muito ao Norte, em rada hostil, fronteando altos cerros em

que morre a pampa ao inclinar-se ao mar; dous velhos barcos do Chile
permaneciam imóveis, abandonados de seus congêneres, pois o acha-
que dos anos impedia-os de segui-los nos empreendimentos guer-
reiros.

Certa manhã de maio, mal a aurora resvalou dos Andes para
beijar as quietas águas do Pacifico, vi manchar-se o lençol azul com
duas obscuras nuvenzinhas até ao Sul até aos velhos barcos do
Chile.

Cresceu a minha inquietação. Em pleno vôo pairei ao alto desses
estranhos fumos. Reconheci duas naves inimigas mais fortes. Que
fariam os velhos barcos ante ao invulnerável e ao veloz?

Apoderou-se de mim o medo.
Medo, porque julguei uma luta renhida, que, ao findar, veria os

dous insignificantes barcos de minha pátria á sombra do pavilhão ini-
migo, rebocados rumo ao Norte.

Medo, pois acreditei que o espirito desse punhado de marinheiros
de minha terra, se assemelhava ao de qualquer povo viril que se de-
Eende, cedendo afinal á maior força, sendo os desarvorados barcos,
rebocados pelo inimigo para as bandas do Norte.

Tal infortúnio, porém, não se deu. O sangue ibero-araucanio
fortalecia OS corações até reviver os gestos magníficos das cpopéas le-
gendarias. A seleeção de milênios para formar homens, florescera:
Iquique produziu-se.

O meu temor transformou-se em grito triunfal, cujos ecos se
foram quebrar nas ondas do Pacifico e de encontro aos pincaros dos
Andes.
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A raça sairia, tarde ou cedo, vencedora na prova de fogo, pois
sabia morrer, sabendo também triunfar!

Sentindo-me confiado, segui o passo das falanges vencedoras.
Testemunhei a sede no deserto e o sangue nas batalhas, durante o im-
placavel avanço da bandeira tricolor com a estrela solitária, que nunca
vacilava, salvando obstáculos e dominando forças.

Mais tarde, porém, acometeu-me de novo o medo! Foi quando,
em casaria perdida e ignorada na serra, se achava escasso grupo de
soldados de minha pátria, longe de qualquer socorro, abandonados e
solitários. Percebi unia grande horda que os atacava. Volvi a acreditar,
como antes de Iquique, a luta seria encarniçada.

Novamente a selecção de milênios para produzir homens floresceu
em La Concepción!

Lancei segundo grito triunfal, elevando o vôo ás minhas altas gua-
ridas vigilantes, afim de, atento, seguir o caminhar do meu povo, já
seguro dessa raça previlegiada. vigilante quanto ao progresso e ao
aperfeiçoamento de seus filhos !

Calou-se o Condor.
Nesse instante deu-se um estremecimento em a minha pátria;

negras nuvens ocultaram-lhe o sói, projetando no solo sombra inquie-
tadôra.

PISCS

Pátria minha das grandes glorias! Que a tua estrela te guie, sôb
a vista do Condor simbólico, nestas épocas de prova em que vacilas,
indecisa, cm busca do caminho que te leva ao triunfo da.serena tran-
quilidade e do bem-estar de teus filhos, meus irmãos no porvir!

Chile! Terra bemdita, berço de homens que souberam vencer c,
melhor ainda, morrer; que te fizeram respeitável pelo trabalho na
paz e pelo heroísmo na guerra. Que o destino te seja propicio!

Condor de minha pátria! Vê de novo a enseada onde jaz o casco
corroído mas heróico do "Esmeralda".

Tú que podes vêr lá muito ao alto, através das agitas tranqüilas,
essa arca santa do patriotismo e do dever, diz ao espirito desses ho-
meus que se sacrificaram, caso ainda vague em deredor do velho con-
vés. que inspire aos chilenos de hoje em dia e os ilumine na senda que
realmente nos conduza ao porvir.

Chile, nossa atormentada pátria. Salve!
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Em apertado amplexo ao nosso dolorido camarada de além m\u-
des, juntamos também a nossa nfui sentida plegária. Também nós
atravessamos transe cheio de incertezas em luta aberta, suicida, entre
irmãos, que se denegam ao abraço conciliador que nos trará dias me-
lhores, de paz e progresso.

Si não possuímos o Condor vigilante de alcantilados pincaros de
montanhas inacessíveis, a nossa fé n 's leva a levantar os olhos para
muito mais alto, para longuras siderais exijas distancias se contam por
anos de luz, e solicitar que a bonança, a paz, hoje tão almejadas, reine
de novo entre nós.

Também temos um passado glorioso, de destemidos e heróicos
antepassados, a cujas altaneiras sombras nos poderemos abrigar crentes
que nos não deixarão de todo desfalecer.

A nossa raça procede do mesmo berço ibérico de que se orgulham
os nossos sempre amigos de além Andes. Corre-nos nas veias o san-
gue dos desbravadores de mares e de povoadores de extensas terras
em que se cruzaram com destemidas raças autotones de cujo cruza-
mento surgiram os desbravadores de territórios, prolongando-os até
quasi ao sopé dos Andes. Foram os autores da nossa pátria grande e
persistirão, temos fé, na vanguarda do nosso progresso.

Irmanamos a nossa prece a dos nossos sinceros amigos chilenos,
na esperança de que ambas serão escutadas, abraçando-se os irmãos
que ora se degladiam para, acordes, em ritmo harmonioso, reatarem o
tempo perdido, caminhando, com desassômbro, afim de ocupar pro-
eminente lugar que o destino lhes marcou entre os povos civili-
zados. — A. V.
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NOTICIÁRIO
TRAFEGO AÉREO TRANSATLÂNTICO

Por informação da imprensa alemã sabe-se que a "Deutsche

Luf-hansa" procederá em fins do ano em curso ás primeiras expe-
riencias de trafego regular, por meio de aviões, com a America do
Sul.

Os aparelhos empregados serão do tipo Dornier-Wall, insta-
lando-se catapultas para lançamento desses aparelhos em pontos da
costa ocidental da África, provavelmente na Gâmbia inglesa, e na,
costa americana, próximo a Natal.

Como os aparelhos de que atualmente se dispõe não poderiam
cobrir o trajeto de uma só assentada conduzindo quantidade apre-
ciavel de correio e mercadorias, a citada Companhia estudará a insta-
lação de um porto aéreo flutuante em metade do oceano, na região
de calmas, porto esse que servirá para lançamento de aviões com
catapulta, abastecimento de essência, estação meteorológica e de tele-
grafia sem fio.

Os hidroaviões ao deixar a costa dirigir-se-ão ao porto aéreo flu-
tuante, amarando nas suas proximidades, baldeando o correio e a
carga para outro avião, que fará a segunda metade do trajeto.

De momento será empregado para o dito porto aéreo um navio
auxiliar de 5.000 a 6.000 toneladas ao qual se suprimirá, avante,
tudo o que possa impedir o desenvolvimento do convés para a colo-
cação de catapultas giratórias. Essas catapultas, ora em construção,
serão duplas das empregadas nos grandes transatlânticos fírcmcn e
Europa.

EXPERIÊNCIAS DE NOVO COMBUSTÍVEL

Foram publicados os resultados satisfatórios das experiências fi-
nais, para uso normal em caldeiras, de novo combustível inventado
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pelo Sr. R. A. Adams, sub-diretor da secção de máquinas da Com-
panhia Cunard, auxiliado pelo químico F. C. Holmes e o maqui-
nista A- W. Perrins, também empregados da dita Companhia.

O novo combustível é formado por mistura de 60 % de petróleo
crú e 40 % de carvão pulverizado tão finamente que a sua consis-
tencia é similar ao dos pós, dos mais subtis, para o rosto.

Afim de conservar a primordial qualidade de similitude com o
petróleo e para poder empregar-se livremente nas atuais instalações
de caldeiras de petróleo, tornava-se preciso que tal mescla fosse per-
feitamente estável e homogênea, em fôrma coloidal. O êxito conse-
guido nessa fase do invento demonstrou-se, deixando em repôso to-
nelada e quarto do novo combustível, de Janeiro a Junho do ano
que corre.

Ao acabar o período de prova não se encontrou nenhuma pre-
cipitação nem separação entre a parte solida e fluida da mescla. A sua
densidade é algo superior á unidade: 1,2. A mescla fez-se e provou
com carvões procedentes de minas inglesas mui diferentes.

A prova final efetuou-se no vapor Scythia, da Cunard, em
viagem normal de Liverpool á Neva York, levando 150 toneladas
do novo combustível coloidal para alimentar com êle um grupo de
caldeiras.

O maquinista chefe da secção de combustivel da Cunard que
assistiu as ditas experiências, telegrafou de Nova York dizendo que:
"Todas as esperanças realizaram-se".

Ficou demonstrado que essa mescla pôde ser tratada com a
mesma facilidade que o petróleo corrente, tanto ao encher-se os tan-
quês como durante a combustão nos queimadores das fornalhas das
caldeiras. ()s maquinistas que assistiram as experiências, no trajeto
de Liverpool á Queestown, afirmaram que o pessoal da casa das cal-
deiras não notou a substituição do combustivel.

A Companhia Cunard. depois dessas experiências, está conven-
rida de se ter descoberto um combustivel que oferece enorme inte-
resse á Inglaterra, entre outras razões, por abrir novo mercado á sua
produção carbonifera.

Não chegaram ainda ao conhecimento do publico algumas das
características do novo combustível. Ao dár-se como valor relativo
de suas calorias, cm relação com as do petróleo, as cifras de 16:18,
parece que 0 novo combustível necessitará de maior capacidade de
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tanques. A prática ensinará qual seja a temperatura mais indicada
para a combustão e como se comportará esse pesado combustível nos
tanques instalados nos duplos fundos durante os rigores do inverno
no Atlântico Norte, caso seja mister aumentar a calefação nos tan-
quês para conservá-lo em adequada condição de viscosidade para as
bombas. Também se deve levar em conta a possivel corrosão dos me-
cheiros e outras partes das fornalhas.

Parece comprovada a estabilidade do novo combustível, que po-
dera permanecer armazenado nas mesmas condições que o petróleo.
Ao ficarem vasios os tanques do Scythia não se encontrou nenhum
sedimento nem tampouco na tubulagem. A combustão não produz
escorias; somente nas caixas de fumaça deposita-se pequena quanti-
dade de cinza; teve-se que limpar os mecheiros com dupla freqüência
do que, quando utilisado exclusivamente o petróleo.

FOTOGRAFIAS A GRANDES DISTANCIAS

O jornal The Times vem publicando uma série de fotografias
tiradas por processo inventado pela Casa "Illford", nas distancias
de 30 a 80 quilômetros.

A idéa em que se basea este novo processo fotográfico é a se-
guinte: uma das causas que impossibilitam a vista a grandes dis-
tancias, particularmente em dia brumoso, é que a humidade em sus-
pensão na atmosfera dispersa os raios luminosos, tendo este fenó-
meno menos importância quando a luz é amarelada ou vermelha,
como sóe ocorrer ao amanhecer ou ao anoitecer.

Os raios luminosos vermelhos dispersam-se menos que os azties.
O problema, pois, consistia, em descobrir um meio de tirar partido
dos raios luminosos infra-vermelhos da atmosfera, eliminando todos
os outros. Isso conseguiu-se por meio de um filtro Illford, formado
por uma peça de gelatina, convenientemente seca e colocada em frente
ao objetivo, que permite a entrada somente na câmara fotográfica
dos raios infra-vermelhos, raios invisíveis aos olhos humanos, mas
que impressionam as placas especialmente fabricadas para esse fim.
Obtem-se assim fotografias de objetos situados a grandes distancias
e que se não poderá perceber com a simples vista por falta de trans-
parencia da atmosfera. E' certo que a aparência das paisagens sofra
alguma alteração por mudar-se o valor das cores e pela aproximação
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dos objetos longínquos; o perfil, porém, é perfeito e de clareza
nunca, até hoje, conseguida.

Há um mês caiu ao mar o submarino italiano Salpa, construído
nos estaleiros de "Cantieri Navali Tosi".

Trata-se de um navio tipo médio de 650/800 toneladas, 14/8
"knots" e 4.000 milhas de autonomia. Armam-no seis lança-torpedos
de 533 in/m, canhão de 100 e varias metralhadoras. Pertence a uma
serie de quatro unidades (Salpa, Serpente, Smeraldo e Diamante).

Pouco depois caiu ao mar em Muggiano (Spezia) o submarino
Jaléa, do programa de 1930, pertencente a uma serie de 19 unidades.
Deslocamento, 640/791 toneladas; velocidade, 14/8,5; armamento, oito
tubos de lança-torpedos de 533; um canhão de 10 c/m e uma metralha-
dora contra aviões.

Em 9 de Junho ultimo, foram, em Lisboa, batidas, pelo presi-
dente Carmona, as cavilhas de dous contra-torpedeiros Tejo e Douro,
projetados pelos Srs. Yarrow C0., e em construção na "Sociedade de
Construções e Reparações navaes".

No ano passado foram contratados com a mesma firma, quatro
contraTtorpedeiros para a Marinha portuguesa. Dous destes, o Vouga
e Lima, estão em construção no Clyde, e os outros, em Lisboa. Mon-
tarão maquinas, ora em construção nos estaleiros de Yarrow, em
Glasgow.

BOMBARDEIO AÉREO

Fará aqui transcrevemos o resumo da conferência realizada pelo
advogado Joaquim Inojosa, em sessão do "Instituto dos Advogados",
sôb a epígrafe supra:

Começou o Dr. Joaquim Inojosa mostrando o esforço dos con-
strutores da Paz no sentido de abolir as guerras. Até 1914 todas as
tentativas se resumiam em regulamenta-la. Desencadeada a confia-
gração européa, viu-se como impossível seria subordina-la a regras
prefixadas. Daí os trabalhos, não mais para a regulamentação, mas
a abolição integral •— sonho que se desfaz desde logo, quer pela poli-
lica armamer.tista, quer pela política econômica em vigor — fronteiras
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que se emuralham em armas; alfândegas que se degladiam em tarifas
proibitivas.

Inicia, depois, o Dr. Joaquim luojosa, o seu estudo sobre as prin-
cipais regras do bombardeio aéreo. Para isto julga necessário notar a
seguinte e essencial distinção entre os bombardeios terrestre, naval e
aéreo:

"Os 
primeiros chamam-se de ocupação, isto é, tendem a facilitar

ás tropas ocupar uma posição, uma cidade, uma fortaleza qualquer,
muitas vêses sem o sacrifício de bons ou de vidas. O segundo, denomi-
nado de destruição, tem por fim destruir, vigiar, arrazar os bens des-
tinados a fins militares. Quando não revolve os terrenos ou nivela os
edifícios, espalha os gases mortiferos, os micróbios da morte. As po-
pulações não empenhadas nas lutas dormem, desarmadas, e eis que
as sobresalteiam "les invisibles sauterelles de mort". E se, com isto,
favorecem no todo ou em parte, a entrada do inimigo no território ad-
verso, entregam-no transformado em sepulcrario.

Não trazem os aviões, por trás de si, contingentes de tropas en-
carregadas de permanecer na posição que eles estacam. Se os avia-
dores, após bombardear uma cidade, descessem a ocupá-la poderiam
ficar prisioneiros dos inimigos que facilmente se reconstituem, depois
do pânico. Os canhões, ao contrario, são a juba do leão armado, que é
o exército. Caminham arrastando inumeráveis moles humanas. Se afu-
gentam o adversário, colocam no logar os vencedores. As populações
não combatentes podem fugir; evita-se, tanto quanto possivel. destruir
as propriedades; poupam-se vidas inocentes".

A dessemelhança. todavia, é evidente, na atualidade, e podemos
recuar um pouco para estabelece-la mesmo entre as guerras. Sus-

tentam alguns escritores que as três espécies de guerra — marítima,
terrestre e aérea, devem submeter-se a idênticos rigores. Confundem-
nas, quando afirmam terem o mesmo caráter. Assim, nessa teoria er-
ronea, emprestam o dom de ubiqüidade á guerra aérea, tornando-a "um
acessório (pie seguirá a sorte do principal", isto é, subordinando as
aeronaves ás prescrições da guerra terrestre quando colaboram com as
tropas de terra, e ás regras da guerra marítima, desde que auxiliem
forças de mar.

Estariam os aviões sujeitos a lutar apenas nas zonas de operações
daquelas duas forças, entrando em contradição com a própria meca-
aica que os classificou em — de reconhecimento, de caça, de bombar-
deio- Fosse verdadeira a teoria, e a pratica das lutas armadas a fui-
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minaria desde logo, deante da dificuldade em conceituar, distinguir,
predemarcar as zonas de operações. Que significa esta expressão, na
técnica militar de hoje? Zona de operações é apenas a em que se com-
bate ? Ou envolve qualquer logar do Estado onde se organizem tropas,
instruam recrutas, prepare resistência ou simples elementos de resis-
tencia? Neste segundo caso compreenderá todo o território dos belige-
rantes. Os escritores mais modernos, Royse, Williams e Spaight es-
barram deante de uma definição precisa.

Para a aviação, sobretudo, a delimitação se tornaria inaceitável.
A grande guerra deste século mostrou aos estudiosos das ciências mi-
litares e juridico-internacional, que para o aviador a zona de operações
não é a simples zona de combate, mas sim, toda e qualquer parte do
teritorio inimigo onde venha a descobrir homens ou coisas destinados a
fins militares. Se se aceitasse aquela noção, ter-se-ia reduzido, em
grande prate, a importância da aviação como arma de guerra, quando
os fatos nos provam a impossibilidade de proibir ao aviador, voando a

grandes alturas, observar além daquela "vizinhança imediata das ope-
rações das forças de terra", de que falavam os jurisconsultos de
Haya".

Não havendo, diz o conferencista, prescrições imperativos para o
bombardeio aéreo, recorre-se ás concernentes ao terrestre ou naval.
Reside a primeira em saber se se deve notificar, antes, ao inimigo,
para facilitar a retirada dos não combatentes. E', realmente, uma
praxe recomendada nos usos de guerra, o aviso prévio. Tal pratica, se
admissível nos bombardeios navais ou de terra, raras vêses se tem
aplicado aos aéreos, desde que uma das maiores vantagens da aviação
reside na surpresa. A notificação faria com que, ao encontro do ata-
cante, surgissem as esquadrilhas de caça do adversário.

Resta saber que cidades se podem bombardear. Referindo-se lar-
gamente ao assunto, definindo o que sejam cidades "abertas" e cidades
"defendidas", falou assim o jovem jurista brasileiro:

"Adotava-se como praxe que as cidades abertas, isto é, sem de-
fesa, ficariam livres do canhoneio, pois não haveria resistência na
ocupação, Considera-se, porém, hoje em dia, que a simples circuns-
tancia de uma cidade não possuir fortalezas ou exércitos não a isenta
de um ataque por esse meio. Estabelece-se o critério da resistência-
Desde que a cidade oferec reação, mesmo por parte dos civis, o bom'
bardeio se justifica. Assim, condena-se o bombardeio de uma "cidade

defendia", que não se defende, e admite-se o bombardeio de uma ÇJ"
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dade "não defendida", que se defende. A existência de fortificações
não dá motivo, por si só, ao bombardeio. Nem o exclue a sua falta.

Em que se aplicaria tal regra ao direito aéreo? Difícil seria o afir-
ma-lo. O respeito ás cidades abertas têm-se compreendido no bombar-
deio de ocupação, eme é o terrestre ou o naval. A pratica não ajustou
ainda ao de destruição. No decorrer da ultima guerra, os aviadores
bombardearam, ele dia ou á noite, cidades defendidas e cidades não
defendidas. Se o objetivo é destruir, e não ocupar, por que se pou-
pariam territórios inimigos, mesmo sem defesa? Ao atacar uma ei-
dade, procuravam demolir, de preferencia, estações, bancos de Estado,
fabricas de munições, "hangares", campos aviatorios, bem como inuti-
lizar estradas de ferro e outros meios de transporte. Ao aviador, por-
tanto, permite-se bombardear cidades abertas, tanto quanto cidades de-
fendidas. Exige-se que não excedam "a medida em que o bombar-
deio apresente verdadeiramente uma utilidade militar".

Recomenda-se-lhes atingir apenas tropas e navios ele guerra, ou
quaesquer bens militarmente utilizados, cabendo-lhes respeitar hospi-
taes. igrejas, obras de arte, etc. Em transgredindo essas normas
comuns, tem o inimigo o direito ele usar do bombardeio de represália,
cujo fim consiste em obriga-lo a readaptar-se aos meios regulares de
luta. Mostra em que consiste a represália, os que a admitem e os que a
condenam.

O Dr. Joaquim Inojosa dedica o ultimo capitulo do seu impor-
tante trabalho, á teoria do objetivo militar, surgida dos progressos da
aéroneautica nos últimos tempos. Por essa teoria permite-se o bombar-
deio de tudo aquilo que se destine a fins militares.

A' curiosidade de qualquer estudioso resalta, de começo, o inte
resse em saber a quem cabe julgar elo objetivo militar; qual a autori-
dade competente, a predeterminar se estes ou aqueles elementos mate-
riais se destinam a fins militares. A experiência da ultima guerra, de-
monstrou c|iie os próprios aviadores se investem de autoridade para
isso.

Governo algum dará a conhecer, nos tempos de paz, os bens que
destina a fins militares, para que, iniciadas as hostilidades, sobre eles.
pudessem recair os ataques da aviação. E se o fizessem, não seria por
completo, sabido que, no periodo das intensidades bélicas, se trans-
formam, se adaptam a fins militares, coisas que, dantes, serviam aos
mais pacíficos objetivos — prédios, fabricas, embarcações, e, até hos-
pitais e igrejas.



480 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA

Parece-me que as duas regras seguintes iniciariam os debates para
a solução do assunto: Ia —¦ "na ausência de uma certeza absoluta, de-
verá o inimigo abster-se de bombardear" (Sibert) ; 2a — submeter-se
a um tribunal de neutros o beligerante que praticar bombardeios
ilícitos.

Concluindo a sua conferência, assim falou o advogado Joaquim
Inojosa:

"Deante da perspectiva sombria de uma guerra química ou bacte-
riologica, qu ese deve fazer? Abolir ou regulamentar o bombardeio
aéreo ? A abolição salvaria, talvez, a humanidade, de um cataclisma de
conseqüências imprevistas. Esforçam-se as nações por consegui-la.
Dela se tem cogitado nas ultimas conferências internacionais.

A internacionalização da aeronáutica civil constituiria um grande
passo para objetivar-se tão alevantado ideal. Ter-se-ia de adotar re-
gras jurídicas e meios de coerção no sentido de impedir que o avião
civil se transformasse em avião de bombardeio.

Sonho de idealistas que a realidade surpreendente das guerras
desfaz num sopro de surpresa e violência.

Se não é possivel ao egoismo dos homens proscrever o bombar-
deio aéreo do código de leis ou costumes internacionais, que o regu-
lamentem, enfeixando-o em normas de ferro. Estabeleçam-se, desde
logo, os dois princípios fundamentais: 1" — somente será permitido o
bombardeio aéreo das fortificações ou coisas reconhecidamente desti-
nadas a fins militares; 2° — é absolutamente proibido o lançamento de
bombas contendo gases asfixiantes ou envenenados, substancias infla-
tnaveis ou deletérios, e quaisquer matérias que possam agravar o so-
frimento humano.

Talvez assim fique a humanidade a salvo de uma destruição in-
tegral, com que a ameaça o perigo de uma futura guerra aéreo-quimica
e bacteriológica".

CATAPULTAS DE AVIÕES NA INGLATERRA

Deve-se estar lembrado que o primeiro avião dos irmãos Wright
era lançado com auxilio de catapulta. Semelhante maneira de lança-
mento foi logo abandonado: julgou-se mais pratico utilizar o sistema
propulsor do próprio avião para que o engenho resvalasse no solo afim
de adquirir a necessária velocidade ao vôo. E' o processo ainda em-
pregado na grande maioria dos aparelhos. Isso significa que seja per"
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feito? Tem sérios defeitos: exige extenso terreno para alçar o vôo,
carecendo esse terreno de esmerado preparo. Quando o terreno não é
perfeito, os solavancos ao partir causam ao avião rudes esforços; o
alceamento do vôo, principalmente para os aparelhos pesados, requer
apreciável tempo.

Por isso, ora assistimos a curioso retorno á catapulta; para os
aviões que devem alçar vôo do convés de navio, é o único processo
pratico; foi, portanto, mister estudar e pôr em execução catapultas
para navios de guerra, bem como para transatlânticos cpie possuam pe-
quenos hidroaviões.

Procura-se agora de novo utilizar em terra esses engenhos.
A "Royal Aircraft Establishment", da Inglaterra, experimentou, ha
pouco, catapultas destinadas ao serviço terrestre. São moveis, orga-
nizadas de modo a deslocarem-se facilmente com todos os seus aces-
sórios. Conta-se que estão destinadas a prestar grandes serviços á
aviação militar, tirando o próprio avião comercial útil partida desse
sistema de alcêo.

O aparelho consiste em uma trave de lançamento, ora podendo
ser orientada em todos os sentidos e na qual gira um berço com o
aéroplano a lançar. Liga-se esse berço a extremidade de uma espécie
de canhão telescopico: 3 cilindros cheios de óleo, entrando uns nos
outros. Afim de lançar o avião, submete-se o óleo a ação do ar com-
primido contido em garrafas. O óleo passando de um cilindro ao outro
força o tubo telescopico a se desdobrar rapidamente. O berço rola com
grande velocidade ao longo da trave e o avião alça o vôo. Põem-se o
tubo em bateria aplicando-se a pressão do ar comprimido na outra
extremidade do tubo: o óleo é recalcado e os elementos do tubo re-
entram uns nos outros.

Há ainda outro sistema igualmente experimentado, destinado par-
ticularmente aos aviões pesados. Neste sistema o avião é colocado em
berço girando no solo: o berço é puxado por cabrestante de ar com-
primido; no fim de 30 metros de curso, esbarra em um puxavante que
lhe susta bruscamente a corrida. O avião continua a sua: é lançado.
As garrafas de ar comprimido destinadas a alimentar o motor são con-
duzidas em reboque especial.

Esses aparelhos dão muito mais destreza ao emprego de aviões, li-
bertando-os parcialmente das sujeições do terreno de partida.
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CRUZADOR "BOLZANO"

Em Agosto ultimo caiu ao mar do estaleiro de Genes-Sestri, o
cruzador italiano de 10.000 toneladas "Bolzahò". Este cruzador teve
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inicio de construção em 1930, caindo ao mar com toda a <ua arti-
lharia.
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Navio construido pela Sociedade "Ansaldo", é exemplar aper-
feiçoado do tipo "Trento", sendo o sétimo e ultimo dos cruzadores
"Washington", compreendido nos programas navais italianos.

Eis as características: comprimento, 195m,20; boca, 20m,6$;
imersão, 5m.25; armamento, oito peças de 203 m/m, em quatro torres
auxiliares binarias; 16 de 102 m/m anti-aéreos e anti-torpedicos. em
carretas; três aéroplanos com duas catapultas de lançamento; um apa-
relho motor da força de 150.000 H. P. E' de turbinas, com dez cal-
deiras tubulares de nafta. Possue quatro grupos de turbinas com re-
dutor de engrenagens, acionando quatro helices que o impelirão com

velocidade superior a 36 "knots", velocidade essa estabelecida pelo
contrato.

Com a velocidade de cruzeiro de 24 "knots". o "Bolzano" terá
autonomia de 3.400 milhas.

Na sua construção, empregou-se, pela primeira vêz na Itália, a
solda elétrica, com uma economia de peso considerável o que permitiu
de lhe melhorar a blindagem e a proteção do navio na linha d'agua.

O casco é do tipo "Flushdeck", com dous convéses contínuos, um
duplo fundo celular e castelo na tilha (tolda).

O aparelho elétrico, munido de duas estações geradoras com turbo-
dinamo e grupos eletrcgeneos "Diesel". Possue mais, um aparelho
radio poderoso e numerosos projetores de "senith" fornecidos pelas
"Oficinas Galileo", de Florença.

Os dous mastros, o de proa, tem o cesto de gávea característico
para a direção de tiro; o de ré, com tripode. O peso do navio, no lança-
mento, era de cerca de 9.000 toneladas.

TELEFONE EM ALTO MAR

Instalação do telefone sem fio no paquete "Bremen"

Já era comodidade de uso corrente na Alemanha, os passageiros
dos trens expressos e rápidos comunicarem-se telefonicamente com
qualquer assinante da rede geral.

Agora temos essa mesma comodidade á mão em pleno oceano.
No decorrer de confortável travessia marítima poderão também os
passageiros em mar alto, a qualquer longitude, comunicar-se pelo tele-
fone com a Europa ou com o continente americano.
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No grande transatlântico "Bremen"*, do Lloyd Norte Alemão, foi
montada uma potente instalação de telefone sem fio com capacidade
para falar a grandes distancias, o que permitirá aos passageiros du-
rante toda a travessia poderem estar em comunicação com suas famílias
e tratarem de suas relações comerciais.

As experiências feitas em Agosto deste ano deram resultado pie-
namente satisfatório. A clareza e potência dos sons nada deixa a de-
sejar, quer em alto mar, quer nas imediações dos grandes portos de
Bremen e Nova York.

A intsalaçâo foi montada pela Sociedade Teleíunken em coJabo-
ração com a Sociedade Alemã Exportadora de Radiotelegrafia. Os
aparelhos, emissor e receptor, de onda curta, construídos para este ser-
viço, representam a ultima palavra de técnica.

,A possibilidade de entrar em contacto telefônico com os conti-
nentes europeu e americano durante uma viagem, concorrerá para au-
mentar as comodidades e os prazeres oferecidos pelo paquete 

"Bre-

men" aos seus passageiros.
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DESARMAMENTO

A reunião, que no momento presente existe na velha Europa, sob
o patrocínio da Sociedade das Nações, para encontrar uma formula
condigna relativa ao desarmamento geral, tende a um fracasso com-
pleto, como, aliás, tem succedido a todas as tentativas nesse sentido.

A primitiva idéia de limitação dos armamentos, de modo a pôr um
paradeiro no crescendo da organização armada das Nações parecia
mais viável no conceito geral, pelo gesto de humanidade que se re-
veste, ao lado do factor econômico.

Entretanto, na pratica, no terreno da dignidade das Nações, outros
factores de ordem moral, geographica e material se levantam para mo-
di ficar o problema, que dessa fôrma tem sido retardado, sem ainda en-
contrar-se uma solução condigna para o caso geral.

No caso particular do Brasil, ha outras faces para ser encarado.
Não só não se pôde considerar — armado — o nosso Paiz, com in-
tuitos bellicosos ou revindicações a fazer, como ainda porque a ex-
tensão do território e a questão financeira têm impedido uma adhesão
completa de desarmamento nacional, o qual, mesmo entre as nações
mais fortes e directamente interessadas, redundou em uma completa
burla. A Inglaterra continua com a supremacia dos mares, ao lado dos
Estados Unidos, do Japão, da Itália e da França.

Os Exércitos, aguerridos e renovados, depois da hecatombe da
Grande Guerra, continuam a manter a efficiencia e a integridade na-
cional.

No campo do Direito Internacional, o canhão ainda dá a ultima

palavra, com a sancção da guerra, ultimo redticto da honra nacional
ultrajada ou aggredida.
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A arbitragem ainda não conseguiu acceitação nos espíritos e os

pacifistas nada conseguiram.
O pacto de Kellog é uma duvida em sua integral acceitação,

quanto mais a arbitragem ampla e digna. O Brasil desde 91, estatuiu
em sua Constituição essa arbitragem obrigatória, para derimir con-
flictos possíveis; assim nada ha a receiar do que tem ou pede para ga-
rantia das fronteiras privilegiadas, que a Natureza lhe deu.

O desarmamento, para nós, é ainda um problema sem interesse,
pois não se armou para desarmar-se.

O TURISMO PELO BRASIL

Quen sahir da Guanabara em demanda do Norte, deixando essa
impressão electrisante que empolga e absorve todos os espíritos, é com
suave harmonia que vê pelo lado esquerdo, essas brancas areias de
Maricás, Macahé, S. Matheus e S. João da Barra, em baixo do dorso
da cordilheira longínqua, que se liga no fundo: a do Mar com a dos
Órgãos.

Do lado direito, o Atlântico em sua vastidão, calmo, límpido, pon-
tilhado, no sahir do porto, com algumas ilhas pequenas de aspecto
variado, ora esverdeadas ou pedregosos, onde spe reflecta um sói forte
e causticante.

Aos poucos desapparecem e tem-se a impressão do Mar largo, a
se estender até as costas d'Africa, donde se afastou Cabral demasiado
em 1500!

Pela costa distante, depois de navegarmos algumas horas, tràn-
quillamente, surge o Pharol de Cabo Frio, torre branca, erguida na

ponta da montanha que se prolonga pelo mar á dentro, onde a tempe-
ratura muito se resfria deveras, justificando, assim, o nome do
cabo.

O mar "encarneirado", ao largo, como se diz na gyria naval, ist0
é: vagas pequenas que se dobram na crista em branca espuma, dão a

impressão de uma enorme manada de carneiros a correr, dispersos, na
vastidão das águas. Um céu muito azul, quasi sem nuvens, ao longe,
mostra uns nymbus alvos que recflete a luz solar em dobras «e

prata.
De repente surge no horizonte longínquo um ponto negro. oU

tênue negrume a descobrir outro navio que passa em demanda do sul.
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cuja silhueta aos poucos se desenha na amplidão ou ao alcance dos bi-
nocttlos de bordo, a desafiar o nome e a sua nação.

Por fim, a anciedade se satisfaz e eil-o garboso, retribuindo as
saudações do estylo, por apitos e movimento de bandeira no mastro de
ré. São votos sinceros e saudosos de "bôa-viagem", entre almas apai-
xonadas, sob fôrma de cortezia marítima, muitas vezes despedidas na
incerteza das surpresas do Oceano traiçoeiro!

Desapparece pouco a pouco, como surgiu, reaffirmando destarte
que a Terra é redonda.. .

Proseguindo a viagem para o Norte, óra perdendo de vista a
costa, vamos passando milhas, através dos folguedos de bordo, entre
passageiros educados, alegres e intelligentes, enchendo de vida a mo-
notonia do scenario e o barulho rouco das machinas, misturado com o
cheiro peculiar, que muitas vezes prova o enjôo.

As distrações, as dansas, a musica, o radio, o "flirt", tudo con-
corre para amenizar a viagem e apertar saudades de entes queridos
que ficaram dentro da mais bella Cidade do Mundo!

Assim cáe a noite, estendendo o seu manto estrellado, até ao apa-

gar das ultimas luzes quando o somno faz recolher aos beliches, os
retardatarios, a sonhar com o crepúsculo que antcedeu a noite, cujas
cores e espectaculo grandioso se plasmara na retina, como um des-
lumbramento!

Na manhã seguinte, após as fainas de costume, tudo é anciã em
chegar ao primeiro porto de escala: Victoria, capital do futuroso Es-
tado do Espirito Santo, deixando em frente, a 614 milhas do largo,
invisível, no mesmo parallelo geographico, a famosa, a mysteriosa:
[lha da Trindade!

A entrada do canal montanhoso e pittoresco que dá accesso á ei-
dade, situada no fundo, além de graciosa, traz a idéia de um presepe
verdejante, sobresahindo, no cimo da montanha da esquerda, o Con-
vento da Penha, mais que secular, ahi fundado em 1615 pelos Je-
suitas, sem os recursos materiaes modernos: o que ainda mais pasma
em seu valor architectonico e histórico, remontando a épocha de nossa

primeira colonização.

Passa-se por Villa-Velha, pontilhada de campinas e attrahindo os
turistas para excursões á Itapemirim, Muquy, Victoria, com seu bellu
Parque Moscoso, e outros lugarejos encantadores.
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Depois de passeios e surpresas, sahimos do canal para avistar o

grande archipelago de Abrolhos, três dias a navegar na costa do Norte
em demanda da "Bôa-Terra".

E' curioso o aspecto de Abrolhos: são ilhas pedregosas, escar-
padas e perigosas com passagens internas, mediana e externas, das
maiores ilhas, onde rebrilha o respectivo pharol, tal a profundidade
entre ellas.

Passamos no meio dellas e logo no dia seguinte avistamos também
aquelle monte "Paschoal", legendário, que a 430 annos antes Cabral
viu primeiro, fundeado em Porto-Seguro e ciando o nome de —
"Véra-Cruz".

Pouco mais, surgia a casaria immensa e a impressão de uma ei-
dade velha que se divide em: Alta e Baixa: — é a Bahia!

• Pátria do talento, berço de Ruy, a Bahia tem progredido pelo es-
forço de seus filhos e a cidade Alta apresenta um aspecto attrahente
e civilizado, em contraste com a Baixa, que ainda se resente de falhas.
Enorme Estado, cujo interior produz fumo, cacau, canna, cocos, pi"
menta, nas cidades de Joazeiro, Caravells, Ilhéos, Cannavieiras, Ca-
choeira, Belmonte, Itaparica, S. Felix, todas convergindo para S. Sal-
vador, cheia de Egrejas antigas e tendo no porto, o velho forte de
S. Marcello.

Para se ter uma idéia do tamanho desse Estado, basta lembrar
que a sua superfície, é maior que toda a França!

Entre a Bahia e o vizinho Estado de Alegôas, no leito do Ri°
S. Francisco, pouco acima de Penedo, se encontra a celebre e pos-
saníe Cachoeira de Paulo Affonso, que ultrapassa de muito a de Nia-
gára e cahe de uma altura de 85 metros. Nella se encontram todos oS
attractivos daquella: encanta, apavora e maravilha, o turista que se
embrenha no opulento, interior do Brasil, trazendo delle: saudade e or-
gulho de tão deslumbrantes espectaculos e paysagens da Natureza
prodigiosa!

A mesma massa liquida rola de vertiginosa altura em fervilhante
precipício; o mesmo estrondo, repercutindo a grande distancia; 3
mesma trepidação dos arredores, colhendo-se, assim, a impressão de

presenciar um terremoto. O mesmo abysmo continuo, trovejante,
formigando de espumas e do qual se elevam grandes nuvens de
vapores, cortadas de arco-íris permanentes; a mesma imagem turb'"
lhante do cháos, a principio confuso e aterrador, depois extraordi-
nario, miraculoso, sublime, parecendo mais uma portentosa visão!
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Paulo Affonso, pois, offerece ao turista, uma poesia mais sei-
vagem e uma maior variedade de asperto que o Niagára; ouvida a 12
milhas antes, o volume dágua e impetuosidade dariam força motriz

para mover machinismos no Brasil inteiro!
Bem se vê que não é só o recorte do littoral e variedade multicôr

de suas folhagens, mas também o verdôr nativo de suas florestas e
bellezas inéditas, que, muitos ignorando, não admiram.

E' preciso trazer do Interior do Brasil, dos Estados Centraes, de
Minas, de Goyaz, de Matto-Grosso, do Piauhy, do próprio Acre, essa
gente bôa, pacata, rude, valente e brasileira, ao littoral para conceber
novas idéias, abrir novos horizontes de vida, combatendo a rotina,
praga damninha do atrazo de muitas populações, que os turistas, os

cinselhos. as attracções hão de consegui, destruir com carinho, com
promessas sinceras e recompensas condignas.

Desse desenvolvimento patriótico, desse contacto fraternal e be-
nevolo, ha de surgir, queiram ou não, a — Terra de Promissão, — a
consciência do valor próprio, o renome do collosso e a grandeza da
Pátria!

Assim se visitará Maceió, em Alagoas, Aracaju, em Sergipe, apre-
ciando o que melhor possa impressionar o turista, em programma bem
cuidado para repousar em Recife, a bella Capital de Pernanbuco e
escala obrigatória de transatlânticos e aeronaves.

Desde os famosos arrecifes do Lamarão até Olinda, nota-se que
Recife é a bella Capital do Norte, modernizada, com arrabaldes inte-
ressantes, como Olinda, Bôa Vista, Santo Amaro, além da cultura de

assucar e do algodão.
Seguindo para Parahyba e Rio Grande do Norte vamos passar

pelo archipelago das Roccas e attingir Natal, cidade destinada a ser a
melhor base para a Aviação nacional, pela sua posição geographica,
do que o cabo de S. Roque, é o pontoi mais meridional do Brasil.

Do Rio Grande do Norte segue-se para o Ceará, onde apezar do
desembarque penoso, pelo mar sempre revolto alli, um porto desabri-
gado, como é Fortaleza, ainda assim, muitos curiosidades despertam
aos turistas, notadamente a Bazilica de Canindé os açudes em cons-
trucção para debellar as crises das seccas, o maior f Iagello do Nordeste,
á semelhança do Sanara, em pleno Brasil.

Dignas de ver. são as areias de Crato, Aracaty, Joazeiro, Baturité,
no interior.
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Dahi parte-se para Paranhyba, Amarração, Tutoya e Therezina,
no Piauhy, para seguir depois para o Maranhão, onde se desembarca
na velha cidade insular ele S. Luiz, que os Francezes occuparam no
inicio de nossa vida colonial, como os Hollandezes já o haviam feito
em Pernambuco.

Uma curiisa industria attrahe, ahi, em S. Luiz, a attenção dos
viajantes: as redes lindíssimas e rendas finissimas, além do vinho de
caju e os alegres pescadores, que, efm frágeis jangadas, se afastam mi-
lhas afora, afrontando a fúria das vagas!

Não ha turista, que não deseje conservar lembrança desse lugar.
A chegada de Belém, do Pará, traz uma nova vida e outras curió-

sidades regionaes.

Desde longe, antes de avistar o enorme reservatório de água da
cidade, que se eleva em torre de aço. muito antes mesmo, de chegar-se
ao Canal de Bragança e apreciar o phenomeno edificante das "poro-

rocas ", cujo volume colossal de águas elo gigante Amazonas se chocam
com as vagas temerosas elo Oceano Atlântico, já um espectaculei curioso
e quasi impossível denuncia algo de anormal; é a água barrenta em
que se navega, toda ella lançada nacmelle formidável delta, vinda de
longe, do Peru, talvez; trazendo de passagem uma porção da Terra
Brazileira, eme arranca do caminho e atira no mar, em borbotões, indo
pelo mar a dentro, sem se misturar, empolgando o turista, pasmo,
deante desse único phenomeno natural, desconhecido na Europa!

Mas não é só!

Penetrando no estuário, largo, elo Amazonas em demanda da for-
midavel Ilha de Marajó, maior que todo o Portugal, dizem os nativos
eme: "ahi... se deixa a consciência" e proseguindo entre margens
que óra se estreitam, como no Estreito de Breves, óra se alargam a

ponto de parecer alto-mar, vamos encontrando casinhas pittorescas.
entre o arvoredo compacto, á guisa de uma estação balnearia e embar-
cações regionaes que cruzam constantemente, denominadas "gaiolas •
antiquadas, com rodas de pás, á ré.

Em Belém, afora o assahy, bebida especial da terra, ha passeios
lindíssimos em Souza, S. Jeronymo e as festas em Nazareth, Cáes de
Ver-o-peso, Largo da Pólvora e outros attractivos dessa segunda cl"
dade nortista, depois ele Recife.

As admiráveis madeiras e castanhas do Pará, têm renome e se re-
comendam.
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Pouco antes da fóz do Amazonas, um outro facto curioso chama
a attenção do turista: é o Rio Tocantins, que se lança naquelle au-

gmentando o volume d'agua.

Ha, porém, uma completa separação nas águas que se encontram e
não se misturam: a barrenta do Amazonas com a esverdeada do To-
cantins!

Proseguindo até onde o Grande Amazonas muda de nome. para
Solimões, ao recebr o Rio Negro, quasi no porto de Manáos, nova-
mente chama a attenção do turista, a perfeita separação das águas en-
negrecidas do Rio Negro, com as do Solimões, sempre barrenta.

Essa curiosidade despertada, se explica pela bacia carbonifera do
Rio Negro, ou detrictos'em suspensão, cuja correnteza, sendo menor
que a do grande Rio, não chega a misturar-se e corre parallela por
algum tempo até confundir-se, por fim.

Em Manáos, a mais longínqua Capital de Estado, distante, 3.800
milhas do Rio de Janeiro, outras impressões deixam no turista, após
uma longa viagem de cerca de um mez, ao longo do littoral e terras
brasileiras, queimadas por um sói ardente!

O guaraná, o tucupy, o tacacá, a paca, a tartaruga e a borracha,
synthetizam essa rica região do extremo norte do Brasil.

A Cathedral, o passeio de Flores e até a ponte flutuante do porto
são curiosidades interessantes, quando se admira que na cheia, o Ama-
zonas sobe oito metros!

Ficam atraz as cidades de Óbidos, no Pará e Itacoatiára e San-
tarem, no Estado do Amazonas.

Retomando o curso do Rio, pelo Negro e depois descendo o
Purús, chega-se á Rio Branco, no Acre, a mais afastada região bra-
sileira, tão rica quão abandonada e d'onde se pôde descer pelo Ma-
deira ou pela Estrada Madeira-Mamoré e alcançar, pelo sertão inte-
rior, através de algumas difficuldades, mas de vistas encantadoras, o
Estado de Matto-Grosso.

Quantas bellezas nativas, quantas surpresas selvagens, quantas
mattas insondaveis, cascatas, planícies, chapadões, etc, ahi se es-
condem, longe da mão do homem, como um Paraizo desconhecido!

As poucas tribus indígenas que ahi se espalham, desimadas ou
perseguidas por seringueiros locaes. mesmo assim, não são ferozes,
nem antropophagas.
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Vivem em unia franca promiscuidade qual — civilisação primitiva,
desconfiados e valentes.

Encerrando aqui a primeira phase da excursão turista do Norte,
voltemos á Capital, cheia de encantos para seguir, após para o Sul, em
segunda phase de nosso programma.

Dr. R. M. Costa Lima.

mjWvs^ \!

KS



MARINHA MERCANTE

A CRISE DO TRANSPORTE MARÍTIMO

Com a epígrafe supra publicamos, no "Correio da Manhã" de
11 de Abril de 1916, um artigo combatendo intuito interesseiros de
regresso á "liberdade de cabotagem", liberdade essa que, sem detença
nos batêramos, ainda muito jovem, desde a monarquia até vermos
vencedoras as nossas idéas na "Constituinte" da qual tivemos a iri-
signe honra de comparticipar.

Agora, como então, procura-se, á sorrelfa. voltar aos mesmos
intuitos, com a manha costumeira dos que tentam antepor ao interesse
publico os pessoais como sóe acontecer em tempos de balburdia em
que, a atenção de todos está voltada para acontecimentos que em-
polgarrf inda aos mais indiferentes.

Vem a talho de fouce para aqui transplantar o que nós, então,
dissemos sobre igual embate a ver, si, de vêz, desapareçam intuitos
por demais contraproducentes e infensos ao nosso desenvolvimento
marítimo.

Eis o artigo em questão; far-lhe-emos, depois, certos adendos
de acordo com o progresso feito nestes últimos 16 anos:

"Sigo com alto interesse e atenção as diversas fases por que ora
passa tudo o que se relaciona com o importante problema do trans-
porte marítimo entre nós, naturalmente alterado de cerca de dous
anos a esta parte pela tremenda guerra que assola quasi toda a Eu-
ropa, cujas malévolas conseqüências se refletem por toda a terra.

Com o prurido de falar e escrever que. parece, ter-se apegado,
sem indicios de cura, a uma certa classe da nossa sociedade, multi-
pias opiniões, cada qual mais estrambotica, tem-se aventado quanto
ao melhor meio de resolver o serio problema do transporte marítimo.

Deixemos para depois o estudo esmiuçado das diferentes opiniões
dignas de serem tomadas em consideração, para agora nos retermos.
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embora sintéticamente, nas expendidas pelos Srs. Clare e Antônio
Martins Lage, este, em "a 

pedido" do "Jornal do Comercio" e aquele
em discurso pronunciado em reunião do Centro do Comercio, Indus-
ria e Lavoura.

O Sr. Clare aponta como o melhor meio para sanar a atual di-
ficuldade que acabrunha, dizem, a industria de transporte marítimo
entre nós, a modificação, embora provisória, do art. 13°, parágrafo
único da Constituição, que estabele, como de toda justiça, o mono-
polio para a grande e pequena cabotagem nacional do transporte de
carga entre portos do nosso extenso litoral.

Caindo em si, após o artigo do Sr. Antônio Martins Lage, o
Sr. Clare tenta aplicar, á sua primitiva idéa, nariz de cera mais ou
menos instável do dispositivo do art. 3o, ri. 6, da lei n. 123, de 11
de Novembro de 1892 que confere ao Governo poderes para levar
soccorro a qualquer Estado ou ponto da Republica nos casos de ca-
lamidade.

Contestamos em absoluto que, no referente ao transporte ma-
ritimo, estejamos em caso de calamidade eme o Sr. Clare afirma estar
de acordo com o fim visado na sua proposta.

E' maneira hábil, e por isso cumprimentamos o Sr. Clare. de
tornar efetivas as aspirações cosmopolitas dos que, desde os debates
da Constituinte, tentam franquear o nosso vasto litoral á exploração
das frotas mercantes estrangeiras, cujo único fito é o ganho exces-
sivo, tornando-se intransportavel antemural a qualquer desenvolvi-
rnento da marinha mercante nacional, como aconteceu nos 67 anos
decorridos após a Independência até a proclaníação da Republica.

Essa errônea e também antipatriotica aspiração, apezar de todas
as artimanhas empregadas, esbarrou até hoje no bom senso do Par-
lamento e dos governantes, apoiados eficazmente pela opinião publica
que sempre sentiu estar a boa doutrina com os que, sem discrepan-
cias, combatem afim de evitar a volta da fase de nossa historia po-
litico-economica principal causadora da paralisação do desenvolvi-
mento progressivo da nossa marinha mercante.

Esse mal sentiamo-lo quando, ainda jovem, afoitando-nos, en<
serie de artigos no "Globo" de Quintino Bocayuva, a enfrentar a,

por assim dizer, unanimidade dos favoráveis em prol do stato quo
no referente á marinha de cabotagem.

Na Constituinte Republica em que tivemos a insigne honra de
representar esta Capital, batamos, enfrentando sem fraquejar perso-
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nalidades de alto destaque político, em prol da nacionalidade da
grande e pequena cabotagem que, para bem do progresso marítimo
do Brasil, foi incluída no Pacto Fundamental.

Agora, á sorrelfa, a pretexto de salvação publica, procura-se, a
titulo provisório, apoiado no decreto n. 2.304, de 2 de julho de 1896,
permitir aos navios estrangeiro transportarem' carga, para principiar,
do primeiro porto que tocarem, vindos do exterior para outro ou
outros portos que lhe ficarem ao percurso da viagem ao norte ou ao
Mil da Republica...

Reiteramos os nossos cumprimentos pela extrema argúcia do
Sr. Clare que, naturalmente apologista da liberdade de cabotagem,
sentiu o momento azado afim de fazer vingar os seus idéaes, embora
provisoriamente, certo como está de que, entre nós, o provisório
transformava-se em cômoda e proveitosa permanência!'...

Apelar-se, como algures já foi feito, para a liberdade de cabo-
tagem adoptada na Inglaterra é simplesmente irrisório pois a velha
Albião só abriu mão das ferrenhas leis de navegação (acto Crom-
well. lei de Carlos II e a mais acentuada de Elisabeth), quando sen-
tiu que nenhuma marinha lhe poderia fazer concorrência. Pergun-
tem aos Estados Unidos, á França, á Itália, á Alemanha se julgam"
conveniente dispensar o monopólio das respectivas cabotagens.

O Sr. Antônio Lage, homem pratico, educado em boa escola
comercial e industrial colocou, sem ambages, o dedo na ferida quando
acentuou que — "o 

problema da navegação actualmente não pode
ser estudado e resolvido apenas de modo superficial, sôb pena de se
chegar a conclusões de natureza da que foi apresentada pelo Sr. Clare
e aceita (superficialmente, dizemos nós) pelos que se achavam pre-
sentes á aludida reunião (a do Centro do Comercio, Industria e
Lavoura)".

De perfeito acordo, só nesta boa terra é que a cocur leger se
resolve assuntos de magna importância, resultando dessas precipita-
ções males muitas vezes irreparáveis.

Os navios que possuímos aptos á grande e pequena cabotagem
e ás grandes travessias são suficientes para o serviço ora exigido,
como demonstram os factos. sendo verdadeiro crime de lesa-patria
pensar em alterar a Constituição em uma de suas mais sabias e pre-
videntes disposições".
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Eis como, ha dezesete anos, voltávamos á carga afim1 de defen-
der a nacionalisação da grande e pequena cabotagem contra pruridos
do interesse pessoal que tudo invidava para voltar aos bons tempos
em que ao longo do nosso vastíssimo litoral passeava o pavilhão es-
trangeiro, altaneiro e desassombrado, vendo-se a longos espaços o
nosso auri-verde hasteado em carangueijas e topes de mastros de su-
maças e hiates quasi todos carregando carne seca do sul para o norte.

Graças aos nossos enérgicos protestos, a tartaruga lerda do re-
gresso recolheu a cabeça aguardando melhores tempos. Se lhes
afigura que esses tempos voltaram e ora tentam, de novo, colocar
o nariz de cera de nacionalismo quanto ás industrias e á agricultura
e de liberdade plena no referente á navegação de cabotagem. ..

Procuram esses patriotas abrigar-se sôb o amplo chapéu de sol
do protecionismo à outrance com que as grandes potências, inclusive
a Grã-Bretanha, procuram, alegam elas, salvaguardar-se contra a
concorrência extrangeiras, isso como medida econômica e patriótica.

Os efeitos de tal medida, dessa muralha da China que julgaram
de mister antepor a introdução de produtos extrangeiros, ainda em
principio, já se fazem sentir entre populações, mesmo nas dos Es-
tados Unidos, o país mais independente econômico, industrial e comer-
cialmente encarado.

Milhões de sem trabalho bradam aos céus e se tornam verdadeiro
perigo para a segurança dos Estados. A fome, quando extrema, não
olha a perigo e não teme exércitos por mais fortes que sejam: entre
a rríorte agonisante e lenta e a rápida pelo fusil, escolhem esta que
lhes tira de vêz de ante os Olhos assombrados o estorcer dos filhos
inanidos e as lagrimas e doestos das companheiras de infortúnio.

Tudo isso provém de quererem egoisticamente as nações segre-
garem-se, criarem tropeços á comunhão dos outros povos. Tais re-
soluções tinham cabimentos nos lôbregos tempos da Idade Média c
não nos que correm em que predominam a electricidade, o avião o
sem-fios, que encurtam distancias e forçanT a comunhão e fraterni-
dade entre os povos.

Na Inglaterra onde predominam o livre-cambismo e outras p-
herdades que trouxeram o bem-estar aos seus filhos, já começaram
os protestos e surgem novos Cobden, Thompson, Fox, Gibson e
Brights, os ingentes e destemerosos campeões contra o monopólio
dos cereais..
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Como sempre foi encarada pelos interessados essa proteção sem-
pre se reporta e é favorável aos ricos e não aos pobres, não ás níul-
tidões necessitadas. Na opinião dos propugnadores desse protecio-
nismo, o principio da liberdade do comercio e da navegação costeira,
deve ser modificado pelas necessidades da defesa nacional, pelas ne-
cessidades do tesouro, pelo interesse de algumas classes e pelas exi-
gencias da unidade e de filantropia.

Donde se segue que esses princípios de liberdade aos quais fazem
profissão de aderir, acreditava-se, por contra-senso, estarem ao mesmo
tempo em combate com a segurança do país, com os seus recursos,
com algumas de suas classes mais importantes e, finalmente, com os
deveres de caridade- ¦. Todos esses temores, sôb pretexto de defesa
nacional, só visam favorecer interesses monopolizadores.

O comercio trabalhando sem cessar para entrelaçar e igualar os
interesses, as necessidades e os gozos dos povos, o progresso á essa
unidade de sentimento e de espirito, que nasce de uma comunicação
universal, de perpetua permuta de produtos, de capitais, de energia
de idéas, eis, para a segurança das nações, garantias mais sólidas do
que exércitos, marinhas, o espirito de luta e de ciúme.

Eis a boa doutrina a que, após si, trás a prosperidade das nações.
A proteção exagerada a uma nascente industria e mais que necessi-
tada de matéria prima extrangeira, ha muito contribuído para o nosso
estacionamento material e, mais que tudo, para a miséria do nosso
povo do "hinterland". A liberdade que alguns almejam para a nossa
navegação de cabotagem, tão infelizes andamos, que só serviria para
coartar a nossa ainda limitada iniciativa nêesse ramo de progresso
nacional.

Reportamo-nos acima á campanha proveitosa, na Inglaterra,
contra o monopólio dos cereais. O ilustre tribuno e estadista Fox.
uirí dos mais decididos batalbadores em prol da livre introdução desse
indispensável produto, uma vêz na tribuna popular, discutindo os
sofismas em que se apoiava o regime restrictivo, e, em particular,
o pretexto tirado da independência nacional, avançou as seguintes
idéas, repetidamente interrompidas pelos apoiados e bravos da mui-
li dão que o escutava:

"... Scr indepedente do extrangeiro é o tema favorito da aris-
iocracia. Esquecem-se de que ela emprega o guano á fertilizar os
campos, cobrindo, assim, o solo britânico com uma superficio de solo
extrangeiro que penetrará em cada átomo de trigo, imprinfindo-lhe a
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macula dessa independência de que se mostra tão impaciente. Mas.
o que é esse grão-senhor, esse advogado da independência nacional,
esse inimigo de toda dependência extrangeira? Examinemo-lhe a vida.
Eis um cozinheiro francês que lhe prepara o jantar, e um copeiro
suisso que o serve á mesa. Sua esposa tem as mãos resplandecentes
de pérolas nunca encontradas em ostras britânicas, e a pluma que
lhe flutua na cabeça airosa não provém de peru inglês. As carnes
de sua mesa vêem da Bélgica; os vinhos do Reno e do Rôno. Repôsa
a vista em flores vinda da America do Sul; gratifica o olfato do
fumo que se desprende elo charuto manipulado com as folhas de ar-
busto de Cuba. O seu cavalo favorito é de origem árabe, o seu cão
de raça S. Bernardo. A sua vasta galeria ostenta famosos quadros
flamengos e estatuas gregas. Deseja distrair-se? vai ao teatro ouvir
cantores italianos vociferando musica alemã, tudo seguielo de um
bailei francês. Eleva-se ás honras judiciarias, o arminho que lhe
decora os hombros não provém de animal britânico. O seu próprio
espirito é um agregado de contribuições exóticas. A sua filosofia e
a sua poesia vêem da Grécia e ele Roma; a sua geometria ele Ale-
xandria; a arimetica da Arábia e a religião da Palestina. Desde o
berço prime com os nascentes dentes o coral do oceano Indico e.

quando morre, o mármore de Garrara cobre-lhe o túmulo. Eis o
homem que, altaneiro, diz: Sejamos independentes do extrangeiro.
Sujeitemos o povo a impostos; admitamos a privição, a necessidade;
as angustias e as contrações da própria inanição; mas, sejamos in-
dependentes do extrangeiro. . .

Não lhe censuro o luxo; o que lhe expobro é o sofisma, a hi-

pocrisia, a iniqüidade de falar de independência, quanto aos alimen-
tos, quando se submete á dependência elo extrangeiro para todos os
objetos ele gozo e de fausto".

Eis a liberdade em proveito de poucos, elos acarinhados pela For-
tuna. O privilegio da cabotagem não se reporta a interesses de V"
mirados mas ao de milhares, de milhões de entes que vivem á beira
dos oceanos, o caminho folgado de concorrentes poderosos que lhe5
veení disputar o pão a muito custo adquirido. — A. V.
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O AVIADOR DE TSINGTAO

O comandante Gunther Pluscow publicou um livro com a epi-
grafe supra que fêz furor na Alemanha, sucedendo-se as edições com
tal rapidez que já atinge a 610.000 exemplares.

Tão fulminante voga explica-se pelo papel de destaque que o
oficial teuto se atribuê. Aparece sôb os traços de uma espécie de
Sherlock Holmes belicoso que. devido a sua coragem e ingeniosidade.
conseguiu transpor os obstáculos que lhe surgiam pela frente.

Encerrado em Tsingtao, assistiu aos dolorosos dias da invés-
tida e da luta contra o exercito japnês; conseguiu alçar o vôo com
o seu avião e chegar aos portos chineses, e dali embarcar-se subrepti-
ciamente para a America. Em caminho foi, não obstante, traido
por um espião ficando prisioneiro dos ingleses.

Conseguiu fugir do campo de prisioneiros onde fora encerrado,
transformando-se em estivador das docas do Tâmisa, e, após mil
peripécias, conseguiu embarcar-se em um "cargo" que o levou á
Flessing.

Foi, a seu contar, uma verdadeira odisséa, a do comandante
Pluschow. atravez do mundo intenro, desde os pantanias da China
até ao Atlântico, depois, á bacia do Mediterrâneo, pelo bastião de
Gibraltar, até as docas de Londres. Pelas peripécias, o livro tor-
na-se interessante e prende, sem cansaço, a atenção do leitor.

O capitão de corveta Keble Lhatterton publicou uma serie de
estudos sobre o Dresden, o Karlsruhe, o IVolf. o Kronprinz Wilhclm,
o Prinz Eitcl Friedrich e o Mocroc.

As descrições são feitas em deleitavel estilo, mas, no conjunto,
não adianta grande cousa ao que já foi dito no livro clássico do
comandante P. Chak sobre a "Guerra dos Cruzadores".

O lado pintoresco dessa guerra, indica-o o antor com habilidade,
precatando-se de teorias e generalisações históricas. Faz, não obs-
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tante, algumas interessantes apreciações quanto á organisação da
guerra de per si.

Eis uma dessas apreciações: "....Assim, o sistema de abaste-
cimento alemão, tão minuciosamente elaborado, rachava de todos
os lados ,não tanto pelo fato da destruição dos corsários como, pela
descoberta dos cruzadores ingleses, dos lugares dos "rendez-votts"
e do serviço de vigilância organizado ante os portos freqüentados
por navios de abastecimento. A fraqueza da estratégia alemã, ba-
seada na continua violação das águas neutras e na utilisação das bases
secretas, tornou-se sobremodo aparente após os primeiros mezes de
guerra. Si em tal reflete-se um pouco, não se pode deixar de reco-
nhecer, que não obstante perfeita organização, o sistema carecia de
amplitude de vistas e sobretudo de imaginação. Toda a campanha ba-
seada na "pressa de agarrar" deve inevitavelmente naufragar, a menos
que a guerra termine em alguns mezes". O autor reconhece ainda que
os enormes esforços impostos as guarnições dos cruzadores alemães
não se poderiam, indefinidamente, renovar.

Não obstante os modelos como os apresentados pelo conde
Dohna-Schlodien, que Keble Chatterton qualifica 

"o maior dos cor-
sarios modernos", os exploradores dos mares foram impotentes para
dar a vitoria á Alemanha e frustar a Inglaterra do predomínio
do mar.

OS SEGREDOS DO MAR VERMELHO

Com o titulo supra, o Sr. H. de Monfreid, publicou ultimamente
um livro que prende a atenção do leitor e desvenda-lhe cousas de
que estava longe de supor.

O mundo constringe-se á medida da nossa curiosidade. O*
homens de letras, esses mesmos, sedentários natos, deixam-se domi-
nar pelo universal "tracassin". Por um sim ou por um não, ei-Jos
afivelando a mala para Bagdad ou Mukden.

Eis porque ora palulam narrativas de viagens e romances exo-
ticos, podendo-se, desde já, prever alto ponto de saturação, seguiu"
do-se preferencias para outro ponto de vista.

A maior parte dessas narrativas já deram o que tinham de dar;
os críticos recuzaram-se reconhecer como gemas, pérolas laborio-
samente reconstituídas pela química imaginativa dum Delteil ou dum
Cendrars, fabricando explorações do "rio Amour" ou da "Patagônia ,
isso, comodamente repotreados em café parisiense.

La Voic royalc. Malaisic, Marie-galante, para só falar de livro?
os mais recentes e de maior sucesso, restittte-nos intensamente °
ambiente de vastas e melancólicas paisagens. Quer-nos parecer qup
embora atraentes como são, não atingem o interesse sempre crês-
cente e isento de exageros romanescos, dos "Segredos do mar
Vermelho".
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O autor, Henrique de Monfreid, relata, por assim dizer, dia a
dia, juventude aventurosa partilhada entre a pesca de pérolas na
baia de Tadjurah e o contrabando de armas na costa dos Somalis,
e até o temível "Ras-el-Til ou cabo do elefante, que receiosos. asso-
antes de "garda" e de "fuga", fizeram Gardafui.

Narrativa romanciada, amplificação literária?, E'-se por vezes,
tentado de exclamar. E, comtudo, não! A verdade tem odor subtil;
a impresão vivida, quem a sente verdadeiramente, transmite-a sem
analagos, aos susceptíveis de compreende-la. Quando certa chufa ma-
ritima de Alain Gerbaut nos faz rir, nada se torna inverosimel na
manobra desse marinheiro, bordejando no seu pequeno barco, por
entre arrecifes e bancos de Bab-el-Mandeb.

Uma tal narrativa poderia ser chata, ou pelo menos monótona;
a de Manfreid é pungente e variada. Visto o autor possuir o emi-
nente dom do romancista, que o é também do poeta, desprende-se
de uma paisagem, de i«na situação, de um tipo humano, beleza ima-
nante, revelando-nos o senso profundo e o aspecto trágico desaper-
cebidos dos outros homens. Os seus inúmeros quadros de mar são
todos diferentes e sugestivos. Os seus personagens, e até os seus
homens de equipagem, esses humildes somalis, warsanjalis. Danaólis
que só nos poderião representar vaga humanidade lanosa de indige-
nas, de negros, se nos tornam simpáticos pela descrição Monfreid.

Nesse belo quadro insere-se de per si, o drama que concorre para
a unidade da obra: a morte de Said-Ali, o velho mercador, morfino-
mano, de pérolas, envenenado pelo filho e um comparsa, ávidos
de seus tesouros. O episódio, impregnado de amarga e fatalista fi-
losofia, faz-nos sonhar por seus obscuros encaminhamentos, seus re-
saltos de implacável lógica, tal qual experimentamos ao ler a obra
prima de Rudyard Kipling — "O Ankus do Rei".

Alem da descrição toda empregnada de vida, de um pais, de
seus habitantes, o l:vro dá-nos ainda um retrato de homem, o de
Henrique Manfreid. Curioso retrato, sem traços — pois o autor
jamais se pinta — e tal que seria a representação de um homem
invisível pela voz. Retrato por gestos e por actos, múltiplos es-
pelhos em que se reflete a coragem sem limites, a vitalidade e re-
sistencias extraordinárias de grande aventureiro. Retrato por pre-
terição de tudo o que nos oculta a modéstia do narrador, e que, não
obstante, jorra a luz nesse rebrilhamento de simpatia humana ardente
e viril, qual aperto de mão quente e forte.

De tais naturezas de chefe ou de conquistador, dificilmente
dobram-se aos entraves de regulamentos, as embrulhadas adminis-
trativas, tornadas amargo pão cotidiano da nossa civilisação.

"O espirito de disciplina não vinga em pais insubmisso" —
declara-nos, na "Vida real", o heroe de André Maleraux.

"Mas o espirito de indisciplina..." retorque o governador sem
acabar a frase.
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Henrique Monfreid fa-lo por êle. Não pôde evidentemente
deixar passar em silencio esses graves dissentimentos com o governo
de Djibuti.

Sejamos-lhe gratos de nos ter sabido falar com moderação e sem
paixão desses disabôres. Como nos promete seguimento a sua ma-
ravilhosa narrativa, aqui, anciosos, aguardamo-la.

^.JjLfcftte '"?\
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ÁLVARO BARCELLOS SOBRAL

Longo já se estende o martirológio e mal se lhe lobriga o fim.
Si fizermos resenha dos sinistros ocorridos nestes últimos vinte e
cinco anos, tal o tempo decorrido após ter Santos Dumont, na sua
"demoiselle" feito o giro á Torre Eeiffel, a lugubre enumeração é
das mais contristadoras.

Mais do que qualquer outra das atrevidas invenções do homem,
tendentes a contrariar as leis naturais, a aviação, especialmente a
irfais pesada que o ar, no decurso dos poucos anos de existência, inu-
meras vitimas tem sacrificado.

Os engenhos apuram-se; os inventores, como a porfia, timbram
em melhor fazer, tudo envidando para ressalvar de acidentes os que
se afoitam em arrostar os mil perigos de elemento sobremodo instável
em que não existem pontos fixos de apoio.

E' raro o dia em que se não registra doloroso acidente quasi sem-
pre fatal a unt ou mais aviadores. A fatídica lista vai em crescendo:
mais persistente, porém, que a rebeldia do inconsistente elemento,
persevera a férrea vontade do homem que não se intimida ante os
arreganhos das intempéries.

Na serie, sempre crescente, de heroes e abnegados vitimados,
já não são poucos os aviadores brasileiros que se lhe junta. Indife-
rentes ao perigo, a lista das vitimas não mingua, antes avoluma-se:
cada acidente é incentivo a novos candidatos ao perigo.

Pais que encerra em seu seio homens de tal tempera está fadado
a grandes cousas. Sôb o nosso céu de luminosos horizontes, nasceu
e, por assim dizer, concretisou-se o almejo de alçar o vôo e pairar
nos espaços infindos.
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Esse almejo de altear-se, de se pôr em contacto com a ampli-
dão, denota uma raça previlegiada que, tendo domado a rebelde vaga
oceânica alargando, até então, os estreitos limites do mundo, alça,
agora, a vista para o alto, colaborando com os que, com afinco c

persistência, procuram descobrir os mistérios e prevenir as ciladas

que encerram a atmosfera e a estratosfera.

Hoje, cabe-nos o triste dever de registrar nas paginas desta
"Revista" o falecimento, por acidente, de um dos mais ouzados e

proficientes aviadores da nossa Marinha de guerra: o Capitão de
Corveta Álvaro Barcellos Sobral.

Como sóe, ás vezes, acontecer aos grandes 
"ases" do espaço,

depois de inúmeras peripécias, na guerra como na paz, acontece,
como a Del Prete, perecer em vôo curto, em dia luminoso e calmo.

Quasi no mesmo local em que perdeu a vida o grande aviador
italiano, num "pannc" rez-vez com a água, pareceu o intrépido avia-
dor brasileiro.

Já uma vez a morte tocara-lhe com o seu letal remigio. Pro-
longaram-se-lhes os sofrimentos físicos: restabelecido, prosseguiu,
sem desfalecimentos, na sua brilhante e promissora carreira.

Já que ora se nos oferece ensejo, embora sombrio, ao preito
devido a Barcellos Sobral, juntamos, em conjunto, as mesmas defe-
rendas aos abnegados e intrépidos aviadores brasileiros que, ultima-
mente, hão tombado no cumprimento do dever.

Essa lista, infelizmente, já longa dos mártires da nossa aviação,
demonstra, de .sobejo, o grau de desprendimento, de coragem e fer-

yor com que, brasileiros, cooperam para que se firme, de vês, um
dos inventos que mais contribuirão ao encurtamento de distancia,
aumentando, desse modo, a convivência e, portanto, a fraternidade
entre os homens.

ALMIRANTE HUMBERTO CAGNI

Humberto Cagni, há pouco falecido, foi para Gabriel D'Annuzio
"o héroe dos desertos, dos mais vastos gelos e das mais vastas areias •
Efectivamente, Humberto Cagni levou o seu coração a escandir 0
ritmo da eternidade nas regiões marmonzadas do deserto ártico e
nas regiões abrazadas do deserto africano.
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A sua existência foi, em verdade, toda uma ascenção ao fantástico,
ao heróico, ao épico. Muito inspirado é Renzo Bianchi quando a
seu respeito diz: "Si hoje renascesse Homero, faria o contrario do
que fêz com os seus primeiros heroes, isto é, em vêz de fazer absorver
o ideal do humano, submergeria o humano no ideal".

1———BMMjg "BI^

^K|# 1V1

Almirante Humberto Cagni

Cagni, como o duque dos Abruzos, de quem foi companheiro nos
empreendimentos heróicos, são duas figuras notáveis que se desprén-
deram da Renascença; vieram, por descuido, pairar de novo, em
fins do século XIX e princípios deste, no mundo dos mortais. Não
se diga que evocamos anacronismos; anacronismos que sejam, atraem
contudo, pois a vida do homem é sempre, apezar de tudo, urna reali-
dade, realidade que confina com o sonho, com a aventura, com a
beleza abstracta. Quem negará que o mundo e a alma do homem

giram em redor do astro da fantasia?
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Ai de nós se assim não fora; se não vivêssemos, por assim
dizer, envoltos em sonhos; como nos consolaríamos dos rudes golpes
que prostariam mastodontes tal a rudez com que são desfechados?!

Cagni e Abruzos, mirando sempre o alto, esqueceram-se que
cá em baixo onde, fervilham homens com os seus egoismos e o terra
a terra de suas mesquinhas ambições. Eis porque fugindo a esse pu-
gilo de corriqueiros intuitos, encontraram-se det mãos dadas nas ge-
lidas solidões do Ártico e, depois, nas candentes e intermináveis
planícies dos desertos africanos, bem como! nos altos pincaros do Ru-
venzori, no coração da Uganda meridional.

Morto o héroe que também o foi na guerra, os poetas abeiraram-se
da sua sepultura, tendo em mão as harmoniosas liras e, em sonoras
rimas, levantaram hosanas ao que em vida foi uma realidade prodi-
giosamente romanesca.

D'Annuzio, como primus inter paris, entoou com vóz máscula as
"Odes da terra, do mar, doi céu e dos héroes". Depois, seguiu-se
a sinfonia dos poetas menores. Na historia contemporania, Hurn-
berto Cagni é gigante e inspira evocações homéricas.

Como, ainda diz Renzo Bianchi, a vida de Humberto Cagni
é daquelas que fazem abrir Me par em par os olhos as crianças e
trepidar de entusiasmo os velhos. Não são, por acaso, a curiosidade
e o assombro os dous vértices da admiração?
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por uma articulação ao centro do embolo
(Veja Machina de tronco). Cylindre á
fourreau. Trunk cylinder. Der Trunkcy-
linder. Cilindro a fodero.

(t. machin.) — com camisa — é o que
é inteeiramente revestido de outro cylindro
fundido á parte e que não tem tampa nem
fundo, e fica ajustado ao cylindro á vapor.
As vezes deixa-se em redor da camisa um
espaço annular de 2 a 3 centímetros para
permittir que uma corrente de vapor ahi
circule, e aqueça o cylindro. (Veja Cami-
sa). Cylindre á chemise. Jacketed cylin-
der. Der Cylinder mit Dampfmantel. Ci-
lindro di camicia.

(t. machin.) — de bomba — é o corpo
da bomba dentro do qual move-se o embo-
Io ou o tronco. Cylindre de pompe; corps
de pompe. Cylinder of pump;pump barrei.
Der Pumpencylinder. Corpo di pompa.
(Veja Bombas).

(t. machin.) — do indicador — no ap-
paralho indicador o cylindro é a peça em
que se enrolla o papel em que é registrado
o diagramma das pressões do vapor duran-
te o curso completo do embolo. (Veja In-
dicador). Cylinder porte-papier de Findi-
cator. Paper cylinder of indicator. Die
Indicator trommel; der Indicatorpapiercy-
linder. Tamburo dell'indicatore.

(t. art.) — do freio hydraulico — é o
vaso cylindrico cheio de óleo dentro do
qual move-se um embolo o que constitue
essencialmente o freio hydraulico. (Veja
Freio Hydraulico. Cylindre du freein. Bra-
ke cylinder. Der Bremscylinder. Cilindro
dei freno.

(t. de armamt.) — rotativo de um re-
volver — é o tambor em que se acham as
câmaras para alojar os cartuchos e a bala.
Tem o movimento circular automático de
rotação á proporção que são disparados os
projectis. Barillet d'um revolver. Rotary
cylinder of a revolver. Die Waltze der
Cylinder eines Revolver. Cilindro di un
revolver.

DACTYLOGRAPHO — Machina de
escrever, com teclado, e cujas teclas mo-
vendo os martelos em cujos extremos acham-
se em relevo as letras do alphabeto, números
e diversos signaes necessários á escripta,
batem sobre uma fita embebida em tinta,
deixando impressos sobre o papel que cobre
o cylindro da machina, os caracteres que ellas
representam E' muito usada nas reparti-
cções publicas civis e militares, e abordo dos
navios de guerra. Também assim chama-se
a pessoa que escreve na machina. Dactylo-
graphe. Dactylograph.

DADO — (t. mach.) — Bloco de aço
que, nas machinas a vapor, trabalha na fenda
do arco ou sector Stephenson. é articulado
pelo lado de dentro na haste da válvula de
corrediça. (v. apparelho de transmissão de
movimento, e de mudança de marcha (Cou-
lisseau Link block. Der Gleitklotz der Cou-
lisse. Corsoio dei settore.

D ALA — (t. mart.) — de bomba: ca-
lha de madeira ou ferro pela qual corre a
água que as bombas dos porões aspira, para
ser lançada ao mar. Dalle de pompe. Pum-
pdale . Das Pumpendaal. Gorna delia
pompa.

de descarga: calha de madeira usada
abordo dos navios mercantes para por ella
deixar-se escorregar os sacos de cereaes e
outras, quando na descarga o convez do navio
acha-se mais alto do que á embarcação que
os recebe, ou o lugar onde elles tem de ser
depositados. Dalle en planches. Wooden
culvert. Die Holzrinne. Doccia.

DALTONISMO — Defeito ou vicio de
visão, e que consiste em não apreciar ou dis-
tinguir bem as cores, e de que são particular-
mente atacados os vigias dos navios de guerra
e mercantes, e os guardas signaleiros e ma-
chinistas dos caminhos de ferro. Dalto-
nismo. Daltonism. Der Daltonismus.
Daltonismo.

DAMNO — (t. jur.) — Mal, estrago,
prejuízo, avaria, damnificação que causada
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a alguém ou em alguma cousa. Dommage.
Damage. Die Beschadigung. Avaria.

DAR — Bater, entregar, ceder, offere-
cer, apresentar, prestar( manifestar, etc.
Donner. To give. Geben. Dare.

(t. militar.) — batalha — Apresental-a,
empenhal-a com uma esquadra, ([liando naval,
ou com um exercito inimigo tratando-se de
forças de terra. Travar combate. Don-
neer, livrer bataille. To engage, to give
battle, to fight a battle. Eine Schlacht lie-
fern. Dare battaglia.

(t. const. na.) — curvatura a um mas-
tro, a uma verga — é fazel-as curvar por
meio dos estaes os primeiros, e dos aman-
tilhos, as segundas, dizendo-se então que o
mastro, a verga, está arqueada. Donner de
1'arc a un mat, a une vergue. To bow a
mast, a yard. Einen Mast, eine Raa durch-
liegen. Inarcare un albero, un pennone.

(t. hydrog.) — em um banco de areia
ou em pedras — bater, encalhar em um
banco ou rochedo. Donner sur un bane.
To strike the ground; to ground. Auf Grund
gerathen kommen; mit dem Schiffe auf-
kommen. Dare in secco.

(t. naut.) — a costa —• encalhar, nau-
fragar sobre uma praia; ser um navio ati-
rado por força do tempo ou mar, de en-
contra a uma praia ou costa. Donner a Ia
cote. To run ashore. An Land. auf den
Strand laufen. Dare in terra.

(t. naut.) — A borda ou dar o lado
— Diz-se assim do navio que inclina-se soJ
bre um dos lados sem descobrir a quillia
para ser carenado, afim de soffrcr reparos
ou ser calafetado. Hoje não usa-se niaiá
tal processo, salvo em lugar desprovido de
dique ou mortona. Também emprega-se
o termo quando, velejado o navio elle ineli-
na-se para sotavento devido ao panno, vento
e mar. Donner de Ia bande. To carcen;
to heel over. Überholen; überlegen. Dare
alia banda.

(t. milt.) — no alvo — acertar no
alvo; ferir o alvo. Donner dans le but.

mettre dans le plein. To hit the mark. Ins-
centrum treffen. Dare nel broeco.

(t. milit.) — licença para ir a terra —-

conceder permisãão as praças da guarniça0
de um navio para visitar a terra.. Donner
un conjé, permission pour aller á terre To

grant a leave on shore. Der Land gang-
Dare permesso de ire a terra.

(t. naveg.) — O rumo — quando urn
navio deixa o porto para seo destino, o Com-
mandante ou Capitão designa a direcção, °

caminho, o rumo enfim a que deve seguir, e

que os officiaes de quarto tem obrigação de

fazer executar e respeitar pelos homens do
leme, para que governem seguido a rota assim
determinada pela pessoa competente. Tra-
cer Ia route. To shape the course. Den
Curs auftragen. Dare Ia corsa.

 fundo — é ancorar o navio, isto e>

deixar cahir para o fundo do mar, segura
pela amarra respectiva, a ancora ou anco-
ras. Mouiller. To anchor. to anchor. An-
kenn. Ancorare.

por d'avante — é quando um navio

que navega orientado á bolina tanto orça

que as velas de proa e depois as de re re-

cebem o vento pelo lado opposto, o que 'aZ

com que o panno caia sobre os mastareo
forçando-os perigosamente, e fazendo com

que o navio mude de bordo se não for PoS"
sivel na oceasião mareal-o de novo no borci
em que seguia. Faire chapelle. To chape-
Ein Schiff durchdrehen lassen. Fare la

tombola.
 á popa — é quando um navio Qu

se acha a capa, não podendo mais agi'c'
tar o tempo, forçado pelo mar e vento, a

riba todo até receber vento e mar pela P°P
braceando pelo redondo, e correndo mesn
cm arvore secca. ToArriver vent arriére.
bear away right before the wind; to s

bèfore the wind. Vor den winde ablaufen-
Poggiare in póppà'.

(t. naut.) — uma, duas, três mãos
tinta — é cobrir com tinta preparada e

cor que deseja-se, com uma duas, ou
camadas a parte do navio que tem

de
da

três
de ser
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pintada, seja o costado, sejam as anmradas,
os mastros, os mastareos, as estructuras
acima da tolda, as chaminés ou o interior do
navio. Donner un, deux ou trois cou,ches
de peinture. To give a, two or tree coats
of paint. Einen zwei, ordrei maligen Aus-
trich geben. Dare una, due or tre mani di
pittra, di tinta.

1 caça a um navio inimigo — é se-
Ruir, perseguir um navio contrario ao qual
quer-se dar combate, ou aprisional-o. Don-
ner chasse á un navire; chasser un navire.
To chase a ship. Ein Schiff jagen. Dare
caccia una nave.

 bordos ou bordadas — quando uni
navio de vela quer sahir ou entrar em um

porto e que o vento lhe é contrario, é obri-
gado a navegar alternadamente com amuras
ora a bombordo ora a boreste procurando
assim ganhar barlavento e poder finalmente
alcançar uma posição tal que lhe permitta
realisar a operação desejada. E' o que
denomina-se bordejar, o que executa-se tam-
bem quando procura-se approximar da terra
para alcançar o porto do destino e que
ventos contrários não permittem um cami-
nho directo, mas em tal caso o bordo ou
bordada pode durar dias para alcançar-se
a latitude conveniente inda que augmentan-
do a longitude. (vide Bordejar) Louvo-
yer. courir des bordées. To beat; to beat
up. Aufkreuzen; laviren. Bordeggiare.

(t. naut.) — pequenos bordos — ou
bordadas é o caso de ser muito apertada a
entrada do porto de modo a não permitir
senão pequenos trajectos. . Louvoyer a
petitsbords. To beat with short tacks. to
makexshort tacks. Mitkurzen Borden au-
fskreuzen. Tessere a bord.ite corte.

(t. naut.) — bordos para afastar-se da
terra — é o que faz-se quando já fora do
porto para vencer uma poma de terra que o
prolongamento da costa que não consentem
seguir no rumo conveniente, e portanto pre-
ciso é bordejar. Louvoyer pour s'eloigner
de Ia terre. To beat off; to work off.

Sich von der Kusté freikreuzen. Bordeg-
giare per allontanarsi dalla costa.

(t. naveg.) —. uma prumada — é son-
dar, isto c, verificar com o prumo a altura
do nivel d'agua no lugar cm que acha-se o
navio, ou em outras palavras, o fundo em

que navega-se, nos pequenos fundos em-

prega-se o prumo de mão, nas grandes pro-
fundidades usa-se a machina de sondar.
(V. Prumos, sondar; machina de sondar.)
Donner u,n coup de sonde. To get a cast
of the lead. Das Loth einmal werfen. Una
sola volta scandagliare.

(t. naveg.) — reboque — é passar um
virador ou um cabo de arame a um navio
para puxai-o e com elle seguir, por não

poder este fazel-o com seos próprios re-
cursos, seja por avarias ou outro qualquer
motivo a não permittir-lhe usar de seo

panno ou machinas, conforme fôr elle de
vela ou a vapor. Donner un remorque.
To take in tow. Ins Schleptau. Dare ri-
irorchio.

(t. adn.) — uma ordem — ordenar,
mandar que execute-se um serviço qualquer
que observe-se determinada regra ou deci-
são regulamentar, ou de um superior. Don-
ner Ia consigne. To give an order. a com-
mand. Einen Befehl artheilen. Dare un
ordine.

(t. naut.) — dar filame á amarra —
í arriar a amarra para dar-lhe maior com-
primento fora do navio para assim melhor
resistir aos esforços que tem a vencer, isto
:m navio fundeado. (V. Filame) Filler le
:able chaine. To give chain; to pay out
moree chain. Kette ausstechen. Filare Ia
catena.

(t. naut.) — guinadas — é quando um
navio governando mal, devido ao vento e
mar, ora vai para um bordo ora para outro,
ganindo assim fora do caminho e portanto
do rumo a que seguia. Nos navios de vela
as guinadas-são muito incovenientes sobre-
tudo quando orientados á bolina. (V. Gui-
nada.) Faire des embardées. To sheer.
Gieren. Guizzare.
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DAR — baixa do serviço a uma praça
— é isental-a do serviço militar ou mari-
timo, seja por motivo de moléstia ou por
conclusão do tempo de serviço. Congédier
un marin. To discharge a man, a sailor.
Die Mannschaft abdanken. Congedare un
marino.

(t. admint.) — baixa a um navio — é
desarmal-o, ou por já ser obsoleto e vetusto
ou por máo estado de conservação devido
a sua alta idade. Désarmer un batiment.
To pay off a ship. Ein Schiff abrusten. Di-
sarmare una nave.

á bomba — é tocar a bomba real ou
outras para esgotar os porões; ou a bomba
de incêndio para apagar fogo que tenha-se
manifestado abordo. Jouer les pompes. To

pumpship. .Pumpen. Pompare.

(t. naveg.) — salto ás gáveas — voz
de commando para brandear um pouco e
repentinamente as adriças de gávea que
acham-se mui tesas e receia-se que possam
partir. Choquer. To surge. Ein Endes-
chricken. Dare un salto; lascere le gabbie.

(t: app.) — volta a um cabo — é amar-
rar por meio de voltas um cabo á uma mala-

gueta, boneca, habita, cunho ou outro que
possa para isso prestar-se. Tourner. amar-
rer. To belay; to make fast. Ein Ende
belegen. Dare volta a un cavo; lascare un
cavo.

(t. naveg.) — resguardo a uma ponte
de terra, a um banco a uma rocha — um
navio navegando próximo a terra e afim de
não encalhar, passa sempre a distancia con-
veniente de taes perigos, c o que denomina-se
"dar resguardo". Donner du tour a une
pointe, a un bane, a une roche. To give a
point, a bank, a rock a gjod berth. Fare
onore ad una ponta di terra, a un banco, ad
uno scoglio.

(t. milt.) —¦ um tiro —, é fazer fogo
uma vez com arma de fogo carregada, seja
canhão, carabina, revolver ou pistola, metra-
lhadora etc. Tirer un coup. To fire a shot;
to fire a gun. Eines Schuss losem.

(t. milit.) — uma banda — é atirar ou
fazer fogo simultaneamente com todos os ca-
nhões de um bordo ou lado. Lacher, envo-
ver une. To fire, to give a broadside. Eine
Breitseite geben. Tirare, dare una fiancata.

DASYMETRO — (t. meteor) — Ins-
trumento — que serve para medir as varia-
ções de densidade do ar nas differentes ca-
madas da athmosphera. Dasymétre. Dasy-
meter.

DATA — (t. chrone) — Dia do mez
e anno em que praticou-sc algum acto, ou
em que deu-se qualquer sucesso, epocha
fixa, determinada, de algum acontecimento-
Date. Date. Das Datum. Dato.

DEBAIXO — Sob, na parte inferior.
Sous. Under.; below. Unter. Soto.

(t. naut.) — da quilha — aquillo que
acha-se por debaixo d'esta parte do navio.
Dessous Ia quille. Under foot. Unter detn
Kiel. Sotto alia chiglia.

DEBANDADA — (t. milit.) — O acto
de desfazer as fileiras; fôrma desfeita de
um corpo militar, marcha em desordem-
A Ia debandade Helter-skelter; without or-
der. Aufgelost; in Unordnung gebracht-
Sbandato.

(t. tenet. — Em uma esquadra — de-
sordem, separação entre os navios que a

compõem; confusão em uma força naval em
operações. Débâcle. Disorder in a fleet-
Unordenung in einon Flotte. Confusione
in un'armata.

DEBORDAGEM — tt. avia.) — Ex-
cesso de envergadura da aza superior sobre
a inferior. Debordage.

DECOLAR — (avia.) — quer-se com
este galicismo desnecessário significar o acto
de um aeronave desprender-se do solo °u

da superficie das águas. Levantar o voo,
desaterrar, seria mais próprio pois que re-

fere-se a uma operação opposta á aterrageril-
Décoller. To rise. to get off; to une uri»"
tick.

DEC AL AGEM — (avia.) — O 8a1'
licismo é empregado para significar a dif-
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ferença de angulo de ataque, entre as azas
superior e inferior. (Seria tal vez mais
acertada formar a palavra Angulagem) Dé
calage. Stagger.

! para traz — é quando a differença
é para traz, isto é para a popa. Décalage
vers 1'arriére. Stagger rear or on trailing
edge. ,

 para a frente — a differença de
angulo é para avante. Décalage vers Pa-
vant. Stagger front or on leading edge.

DECAGONO — (t. geom) — Poly-
gono de dez lados e dez ângulos. Déca-
gone. Decagon. Daz Zehneck. Decagono

DECAGRAMMA — (t. syst. met. —
Peso de dez grammas. Décagramme. De-
cagramm. Das Dekagramm. Decagramm.

DECALITRO — (t. syst. met.) —
Medida de dez litros. Décalitre. Decali-
ter. Das Dekaliter. Decalitro.

DECAMPAR — (t. milit.) — Levan-
tar o campo; mudar o acamoamento. reti-
rar-se precipitadamente para outro lugar.
Décamper. To decamp. Das Lagerabbre-
chen. Levar il campo.

DECIMAL — (t. arith.) — Systema
de numeração base é 10. (Vide "Fracção";

Numero e Systema Decimal. Decimal. Der
Decimal bruch. Decimal.

DECIMETRO — (t. syst. met.) —
Décima parte do metro. Decimétre. De-
cimeter. Das Decimeter. Decimetro.

(t. syst. met.) — quadro — é o qua-
drado formado sobre um decimetro de lado.
Decimetro carré. Square decimeter. Das
Quadratdecimeter. Decimetro quadrato.

(t. syst. met.) — cúbico — é o volume
representado por um decimetro multiplicado
duas vezes por si mesmo. Decimétre cobi-
que. Cubie decimater. Das Cubikdecime-
ter. Decimetro cubo.

DECLARAÇÃO — (t. diplom.) —
de guerra — (Veja Guerra).

(t. diplom.) — de neutralidade —
(Veja Neutralidade).

DECLINAÇÃO — (t. ast.) — de um
astro — é a distancia do equador do astro,
contada de 0o a 90° sobre o meridano ou
circulo de declinação do astro, tomando o
nome do hemispherio onde elle encontra-se;
ou é o angulo que forma com o equador a
recta tirada do centro da Terra ao centro do
astro. Ella é septentrional ou meridional
quando o astro se acha entre o equador e o
polo Norte ou Sul do mundo — As declina-
ções Norte são indicadas com o signal +
e com o signal — as austraes. Déclinaison
d'un astre. Declination. Die Declination.
Declinazione.

 da agulha ou declinação magne-
tica —• é o que em termos de marinha deno-
mina-se variação da agulha, isto é, o angulo
formado pelos meridianos astronômico e ma-
grietico, ou seja o que o norte da agulha
afasta-se do norte do mundo, sendo certo
que devido ao magnetismo terrestre a agu-
lha indica sempre a direcção do meridiano
magnético.

Esta declinação ou variação augmenta
ou diminue d'uma certa quantidade em cada
período de tempo nas diversas localidades;
e no mesmo lugar soffre oscillações diárias
s seculares; é sempre preciso tomal-a em
consideração quando faz-se a conversão dos
rumos. (Veja Variação). Déclinaison ma-
gnétique. Declination of the compass needle.
Die magnetische Declination. Declinazione
magnética.

DECLINAR — (t. magn.) — Des-
viar-se da direcção. pender para um lado;
isto é, afastar-se do norte verdadeiro. Nor-
dester. To decline towards the east. Nach
Ost abweichen. Grecheggiare.

DECLINATORIA — (t. topgh.) -
Espécie de bússola empregada para oricn-
tar os planos ou plantas levantadas. Dé-
clinatoire; boussole déclinatoire. Declina-
tion compass. Das Declinatorium; die De-
clinations bussole. B u s s o Ia de declina-
zione.

DECLINOMETRO — (t. phys.) —
Bússola inventada por GAUSS para medir a
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declinação magnética. Declinometre. De-
clinometer. Das Declinometer. Declinome-
tro.

DECRETO — (t. adm.) — Legisla-
tivo. Decisão soberana do poder legislativo
sobre determinado assumpto e portanto com
força de lei; ou acto do poder executivo
sobre objecto de sua competência. A no-
meação dos Commandantes de forças de mar
e terra, dos navios e corpos do exercito,
para só fallar do ramo militar, é por de-
cieto do executivo; as que affectam os di-
reitos essenciaes das corporações armadas
são por decreto lagislativo. Décret. De-
cree. Das Decret. Decreto.

DEDAL — (t. app.) — do repuxo —

pequena chapa metallica de fôrma circular
presa no centro do repuxo para sobre ella
apoiar o marinheiro que cose, o fundo da
agulha. (Vide Repuxo.) Dé de voilier-
Iron plate 011 the sail maker's palm. Die
Stahlphatte des Segel macherhandschubes.
Ditale delguarda palma da velai.

DEDEIRA — (t. art.) — Dedo de
luva de camurça ou couro com que anti-
gamente os chefes de peça protegiam o dedo
pol legar da mão esquerda para tapar o ou-
vido do canhão emquanto durava a opera-
ção de carregar afim de evitar que o ar pe-
netrasse por ahi e podesse avivar alguma'
fagulha dos resíduos do cartuxo anterior
inflamando assim a nova carga. Doigtier.
Thumb-stall. Der Daumling. Ditale da
turare il focone.

DEFEITOS — (t. cons. nav.) — de'
construcção — imperfeições, faltas* com-
mettidas na construcção, na struetura do
casco, machinas e acessórios de um navio
ou embarcação de qualquer qualidade: sejão
devidas a planos mal concebidas e ainda
mais mal executados, ou á mão de obra def-
ficiente ou á má qualidade do material em-
pregado. Construction mouvaise- Dele—
etivestrueturc. Die Schlechte Bauart. Mala
construzione.

de execução ou de mão de obra —

quondo são provenientes do trabalho iniper-

feito dos operários que o executaram. De-
fauts d'execution. Defects in workmanship-
Die Mangel in der Ausführung der Arbeit-
Diffcti di esecuzione.

 sem defeitos — trabalho isento de
qualquer imperfeição, ou material de Prl'
meira qualidade. Exempt de tout défaut.
Free fron ali defects. Gànzlich fehlerfrei-
Esente da qualunque difetto.

(t. elict.) — de isolamento —¦ cabo ou
fio mal ou imperfeitamente coberto pela ma-
teria isolonte. Défauts 1'isolement. Fault
of insulation. Der Isolations fehler. Di-
fette d'isolamento.

(t. caip.) — da madeira — madeira de
má qualidade, que tem rachas ou fendas,
branco, ou nós, etc. Défauts, vices des bois.
Defects of timber. Die Holzfehler- Difetti.
vizi dei legname.

DEFENDER — (t. tact.) — Prote-
ger, ajudar, por meio de armas, uma força,
um navio, praça, fortaleza, uma posiÇao
enfim, á resistir aos ataques do inimig03»
impedindo assim que este os possa tomar,
e occupal-as. Defendre. To defend. Schut-
zen — Difendere.

DEFENDA-SE — (t. act.) — contra
alguém — resistir, oppor defeza a ataqueS
ou assaltos do inimigo. Sedefendre. To

defend himself. Vertheidigen. Difendere.
DEFENSAS — (t. naut.) — Cyündros

de madeira, ou baldes feitos de cabo, ou r

dilhas de cabo e cortiça, que penduram-se a

costado dos navios ou embarcações quana
atracam a outro navio ou a um cães, Par
dcfendel-as de choque impedindo assim to"

e qualquer avaria resultante de tal econtro-
Défenses. Fenders. Die Fendern. Guard
late para bordo.

de madeira — são as, como já disse-
se, constituídas por toros de madeira de fór-

ma cylindrica penduradas da borda Para
costado. Défenses en bois. Wood fenders-
Die Holzfendern. Parabordoou difeza
legno.

 de cabo — são as feitas com
de cabo, linha, mealhar ou outro igu

fios
a!, e
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da fôrma de globo ou balão. Défenses en
cordage. Rope fenders. Die Taufendern.
Guardalate di cave.

de cortiça — são os conffecionados
com cortiça e lona. Défenses en liége.
Cork fenders. Die Korkfendern. Guarda-
latedi sughero.

DEFENSIVA — (t. tact.) — Posi-

ção assumida por uma nação, um exercito,
uma esquadra que não quer ou não podendo
aggredir ou atacar o inimigo, conserva-se
inactiva na posição que occupa mas comple-
tamente prompta para resistir e defender-se
é enfim conservar-se na defensiva. Se te-
nir en Ia défensive. Défensive. Defensive;
to stand upon the defensive. Die Defen-
sive; in der Defensive bleiben. Defensiva;
Tener-se sulla difensiva.

DEFERIR — (t. adm.) — um reque-
rimento, uma petição —i é conceder o que
o requerente ou peticionario, official mari-
nheiro ou soldado ou empregado civil, pede
para ser-lhe outorgado, ou despachado fa-
voravelmente. Accorder; conceder. To
award. Geriethlich zuerkennen. Differire.

DEFESA — (t. mil. nav.) — E' o con-
juncto dos meios empregados nos navios,

praças de guerra, fortalezas e fortes para
collocal-os em estado de poder com vanta-

gem resistir aos ataques do inimigo que
tentar acommettel-os, investil-os, sitial-os ou
tomal-os; e bem assim de possuir também
meios de levar a aggressão aos contrários.
Défense. Defence. Die Verthei dignumg.
Difesa.

 maritima ou naval — é a defesa
movei que é constituída por navios coura-
çados e cruzadores, torpedeiros ou destroy-
ers, submarinos, e minas fluctuantes, Dé-
fense maritime, navale. Defence on sea
Die Vertheidigung zur See. Difesa mari-
tima, navale.

 de costas — é a defesa fixa, for-
mada pelas fortalezas, baterias de torpedos,
minas submarinas, fixas ou fundeadas, bar-
ragens, estacadas, baterias fluctuantes, etc.

etc, Défense fixe, ou des cotes. Coast de-
fence. Die fixe Vertheidigung- Difesa fissa.

 submarina — é a defesa consti-
tuida por embarcações e minas subaquáticas,
quer as minas sejão fluctuantes fixas ou
fundeadas Défense sous-marine. Subma-
rine. Submarine defence. Die Unterreeis-
che Vertheidigung. Difesa subacqua.

(t. jud. — de um réo — é o conjuncto
de provas, allegação, justificações apresen-
tadas pelo próprio réo, ou por um defensor,
em seo favor, perante o conselho de justiça
que tem de julgal-o. Défense. Defence.
Vertheidigung. Difesa.

DEFLAGRAÇÃO — (t. phy.) — Vo-
latilisação ou dissipação explosiva e vio-
lenta de uma substancia pelo calor; com-
bustão muito viva. inflamação rápida. Pode
servir, entre outros fins, para destruir um
conductor de electricidade por uma corrente
intensa; ou para fazer volatizar uma matéria
qualquer pelo arco voltaico. Déflagration.
Deflagration. Das Albrennen. Deflagra-
zione.

DEFLAGRADOR — (t. elect.) —
Apparelho electromagnetico servindo para
inflamar minas subterrâneas ou submarinas.
Pilha voltaica de muito pequena resistência
interna. Déflagrateur. Deflagrator. Der
Deflagrator. Deflagratore.

DEFLECTOR— (t. magn.) — Thom-
son — apparelho ou instrumento auxiliar da
agulha Thomson, e consta, de dous systemas
de barras imantadas, com os pólos pintados
de azul e vermelho, como as barras de com-
I.ensação, e cujos extremos superiores que
são de nome contrario, são articulados por
um systeme de charneira, ao passo que os
inferiores são ligados a um parafuso micro-
métrico de duas roscas de passo inverso,
permittindo por meio de cabeças graduadas
o movimento dos pólos inferiores das barras,
r'um plano vertical. O apparelho tem um
pião central, por onde acerta-se sobre o
fulcro de vidro da rosa permittindo assim
um movimento do plano vertical das barras
perpendicularmente ao prato em torno do
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eixo vertical central. No plano médio ver-
tical das barras, ha um ponteiro horisontal

que indica a direcção do extremo azul in-
fcrior, isto é, a direcção na qual é attrahido

pelo apparelho o polo norte da agulha. La-
teralmente está fixa uma pequena regua gra-
duada, onde conta-se o numero de voltas
completas do parafuso micrometrico; o zero
desta regua corresponde ao parallelismo das
barras magnéticas, guardando entre si uma
distancia de poucos millimetros.

Este apparelho serve para medir ou
comparar a força directriz que mantém a
agulha orientada na direcção N-S. Varias

porem são as applicações praticas d'elle no
mar, sendo comtudo a mais importante e
vantajosa a de verificar a exactidão da agu-
lha, em occasião de nevoeiro, queda de neve,
ou de aguaceiros quasi tão rigorosamente
como pela observação do sol, das estrellas,
e por marcação em terra. (G. í. Ferraz.)
Déflecteur de Thomson. Thomson defle-
ctor. Der Compass de flector. Deflettore
di Thomsotí.

DEGELAR — (t. meteog.) — A fu-
são natural, o derretimento do gelo, da
neve. Dégeler. Te thaw. Aufthauen. De-
diacciare;

DEGELE — (t. meteor.) — O acto
de voltar ao estado liquido o gelo, a neve.
Dégel. Thaw. Das Aufthauen. Dediaccia-
mento.

DEGRADAÇÃO — (t. milt.) — O
acto de privar, por sentença e com ignomi-
nia, do posto ou patente, das honras, direi-
tos e privilégios inherentes a sua graduação,
um militar delinqüente sobre tudo trahi-
dor, quer seja general, almirante, soldado
ou marinheiro. Dégrader; casser de son
grade. To breack; to degrade; to disrate.
Degradiren. Dcgradare.

DEGRÁO — (t. aviac.) — Rcsalto
cortado no fundo do fluctuador. Marche

pied. Footstep.

DEITAR — (t. naut.) — a barquinha
ou pôr a barca — é lançar ao mar o ins-
trumcnto assim denominado para verificar

a marcha do navio no momento dado. Je-
ter le lock. To heave the log. Das Log
werfen. Gettare il salcometro. (V. Bar-

quinha e Barca".)

DEIXAR — (t. mach.) — cahir os
fogos — é deixal-os amortecer não alimcn-
tando mais com carvão as fornalhas de
modo que pouco a pouco a combustão dimi-
nue por falta de novo combustível, e con-
sequentemente diminue cm proporção a pres-
são .do vapor. Laisser tomber les feux
To let down the fires. Die Feuer Nider-
brennen. Moderare; ralentare i fuochi. (».
Fogos.).

DELICTOS — (t. judie.) — com-
mettidos á bordo — faltas, crimes, pratica-
dos em um navio de guerra ou mercante,

passíveis de castigo ou processo. Délits
commis à bord. Punishable offences com-
mitted on board. Die auf dem Schiffe began

genen. strafbaren Handlungen. Reati com-
messi a bordo.

DELINEAR — (t. tact.) — o plano
de ataque, de uma batalha — traçar, pro-
jectar o plano a seguir para atacar o mi-
migo e dar-lhe combate, Projeter leplan
d'attaque; le plan de combat. To scheme
the plan of attack. Projecktiren der Au-

griffsplan. Proiettare il piano d'atacco, Aí

battaglia.
DELTA — (t. hydrog.) — de um rio
porção de terra ou ilha de fôrma trian-

guiar, constituída por depósitos de alluviao
nas embocaduras de um rio e situada entre
dous braços, do mesmo rio, e tendo a forma
de um D grego, isto é, a quarta letra d0

respectivo alphabeto A. Delta. Delta. Das
Delta. Delta.

DEMANDAR — (t. naut.) — a terra
ir buscar, dirigir-se, correr sobre a terrai

governar sobre ella para alcançal-a. Cour-
rir sur Ia terre; mettre le cap à terre. *°

run for the land; to make the land. Au
Io

das Land zu steuern. Governare verso
terra.

 um porto —• procurar um P°r
para n'elle entrar, governar sobre elle Pa
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tomal-o ou n'elle refugiar-se ou abrigar-se.
Faire route pour un port. To make for a
harbour. Nach einen Hafen abhalten. Far
rotta per un porto.

 tantos centímetros d'agua — é ca-
lar tantos centímetros d'agua o navio; é
mergulhar elle tantos centímetros. Caler,

plonger tant de centimetres. To dawso many
centimeters. Tiefgehenso oft centimeters.
Pescare tantos centímetros.

 muita água — diz-se de navio que
tem grande calado. Avoir un grand tirant
d'eau. To draw much water. Sehr tief

gehen. Pes care molto.

DEMISSÃO — (t. admn.) — Renun-
cia resignação exoneração do posto, cargo,
officio ou dignidade. Também despedida,
dispensa do serviço, do cargo ou posto.
Démission. Resignation. Abdannung. Di-
missione.

 Pedir demissão — impetrar resi-

gnação a autoridade competente de um em-

prego, commissão ou posto; pedir exone-
ração ou dispensa do serviço do exercito ou
da armada. Donner sa démission. To re-
sign one's commission. Seinen Abschied
nehmen. Dare Ia sua dimissione.

DEMOLIÇÃO — O acto de desman-
char, destruir, deitar abaixo, desfazer um
navio uma fortaleza, uma ponte. Demolition
d'un navire, d'une forteresse, d'un pont.
Breaking up of a ship, of a fortification, of
a bridge. Das Abbrechen eines Schiffs, eine
Fortification, eine Brücke. Demolire uh
bsstimento, una fortificazi one, una ponte.

DEMOSTRAÇÃO — (t. dipl. nav. —

naval —• presença, concentração de uma força
naval em um porto ou nas costas de um

paiz estrngeiro, para apoiar uma reclama-
ção, ou exigir a execução de um tratado,
ou pedir uma satisfação. Démonstration
navale. Naval damonstation. Die Flotten
de monstration. Demonstrazione navale.

DEMORAR — (t. naut.) — Deter,
retardar, fazer, esperar a execução, a deci-
são de uma ordem, de uma sentença. Ar-

reter; retarder. To delay. Aufhal ten.
Ritardare.

(t. naut.) — a execução de uma ma-
nobra — não levar a effeito promptamente
uma manobra; retardar sua execução. Re-
tarder 1'exécution d'une manoeuvre. To
deley the execution of a manoeuvre. Die
Ausführung eines Manovers aufhalten. Tra-
ttenere li esecution di una manovra.

 a execução de uma sentença —

não cumpril-a logo; delongar o respectivo
cumprimento. Retarder Fexecution d'une
sentance. To delay the execution of a sen-
tence. Die Volstrechkung eines Urtheiles
aufhalten. Trattenere li execuzione d'una
sentenza.

(t. geod.) — estar situado a certo rumo;
jazer em determinada situação. Rester. To
bear. Liegen. Giacere.

(t. naveg.) — o porto demora ao rumo
de. . . — isto é, o porto está situado em re-
lação ao navio que o demanda, ou o avista,
ao rumo de... Le port nous reste ò ... The
harbour bears on.. . Der Hafen liegt in...
II porto si releva...

(t. naveg.) — a que rumo demora a
entrada do porto? — qual a marcação aceu-
sada pela agulha em relação a entrada do

porto? o que é a mesma cousa, e assim tem-
se o que deseja-se. Comment reste 1'entre;
How does the entrance bear? In walcher
Richtung liegt die Ein fahrt? Como si re-
lava 1'entrata?

DENEB — (t. ast.) — Estrella alpha
do Cysne e que fica no prolongamento da
linha que passa entre gamma e delta da Ursa
Maior e por entre as Guardas da Ursa me-
nor. Esta estrella, Vega e Altair formam
um triângulo rectangulo cujo angulo recto
fica em Vega. Deneb. Deneb. Deneb. De-
neb.

DENOMINADOR — (t. arith.) —
de uma fracção — c o numero que indica
em quantas partes está dividida a unidade.
(V. Fracção) Dénominateur d'une fraction.
Denominator of a fraction. Der Nenner eines
Brückes. Denominatore di una frazione.
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DENSIDADE — (t. phys.) — Re-
lação existente entre o peso do volume dado
de um corpo e o peso de um volume igual
de água pura na temperatura de 4° C. Den-
site. Density. Die Dichtigkeit. Densitá.

(t. expl.) — real da pólvora — é a re-
lação entre o peso da pólvora e o volume
que ella occupa realmente, abstracção feita
dos interstícios comprehendidos entre seos
diversos grãos. Densité réelle de Ia poudre.
Real density of the powder. Die wirklich
Dichtigkeit zu Pulver. Densitá real delia
polvere.

(t. expl.) — gravimetrica da pólvora —

ou o peso especifico da pólvora, é o peso,
expresso em grammas, de um litro de pol-
vora não calcada. Densité gravimétrique;
poids spécifique. Specific weight. Das spe-
cifische Gewicht. Peso specifico.

(t. art.) — de carga ¦— é a relação
entre o peso de uma carga de pólvora e o
volume da câmara do canhão que a contem.
Densité de chargement. Density of the
charge. Die Ladungsdicht. Densitá di cari-
camento.

(t elect ) —'de carga electrica —

quantidade relativa de electricidade que exis-
te em uma superfície determinada. Densité
de charge éléctrique. Electrical density
thickness. Die elektrische Dichtigkeit. Den-
sita elettrica.

(t. elect.) — de corrente — é a inten-
sidade de corrente por unidade de secção re-
cta do conduetor. Densité du courant. Den-
sity of the current. Die Stromdichte. Den-
sita delia corrente.

(t. phys. — do vapor — é o numero
constante que representa a relação entre os
pesos de dous volumes iguaes de vapor e
de ar na mesma temperatura e sob a mesma
pressão. Densité de Ia vapeur. Demsity
of the steam. Die Dicht der Dampfs. Den-
sita dei vapore.

DENSIMETRO — (t. phys) — Ins-
trumento para medir a densidade dos li-
quidos. Densimètre — Dcnsimeter. Der
Dichtigkeitsmesser — Densimetro.

DENTES — (t. mecan.) — de uma
reda — de ferro ou madeira; são saliências
de forma particular em que é cortada a cir-
cunferencia de uma roda de engrenagem, e
que entram nos vasios correspondentes de
uma outra roda para engrazar com ella e
arrastal-a em seo movimento. Dents de
roue dentée. Teeth of a toothel wheel. Des
Radzahnen Denti di ruota dentata.

(t. mecan.) — de uma lima — protu-
berancias ou entalhes cortadas nas duas, ou
três superfícies planas ou na circunferência
de uma lima, conforme for ella chata, tri-
angular ou redonda; servem para desbastar
ou destacar pelo attrito parte do metal ou
madeira que quer se diminuir de volume
ou de diâmetro. Dents d'une lime. Teeth
of a file. Des Foilenzahnen. Denti d'uma
lima.

(t. mecan.) — de uma serra — são as
saliências de forma triangular talhadas no
gume de uma serra e que servem para cortar
etc. Dents d'une scie. Teeth of a saw. Die
ou dividir a madeira, os metaes, a pedra, etc.
Ságezáhne Denti d'una sega.

DEPOIMENTO — (t. proces.) —
de testimunhas — nos conselhos de justiça
da armada e do exercito, é a declaração,
por ellas feita, do que sabem e lhes fôr
perguntado pelo Juiz competente, relativa-
mente ao facto delictuoso pelo qual está
sendo processado o réo presente. Déposi-
tion des temoins- Deposition of witnesses.
EENGENANSSAGE. Deposizione dei tes-
timoe.

DEPOR — (t. milt.) — as armas —

largar as armas, não mais utilisar-se d'ellas
para combater ou por achar-se vencido o
inimigo, ou quem as traz, ou por combina-
ção e ajuste entre as partes belligerantes.
Deposer los armes. Return arms. Waffen
ablegen. Gente a disarmar-si.

DEPOSITO — naval — é a repartição
e o edifício que guardam mantimentos e oS
sobresalentes de toda a espécie de que ca-
rece uma Marinha taes como: cabos, óleos
tintas, lonas, amarras, âncoras, pincéis, bro-
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cbas, instrumentos náuticos, etc. etc, para
serem distribuídos aos diversos navios,

quando requisitados. Dépôt Ware house.
magasine. Das Depot. Maggazzino.

 de armamento — o ou os arma-
zcns em que são guardados os canhões me-
tralhadoras e armas de fogo portáteis, seos
respectivos projectis etc. etc. etc, com-

pttentemente classificados e marcados com
o nome dos navios a que pertencem; tam-
bem arrecadam o armamento novo ainda
sem destino. Magasin d'armement. Depot
oi armament. Das Aus und Abrustungs-
magasin. Magazzino degli armamenti.

 de carvão —¦ lugar ou estação of-
ficial, pertencente ao Ministério da Mari-
r,ha, onde existe grande quantidade d'este
combustível para o fornecimento dos navios
da Armada. Dé'pôt de charbon. Coaling
station. Die Kohlenstation. Scalo per ri-
fornimento di carbone.

(t. elect.) — electrolitico — metal ou
outra substancia precipitada pela acção de
pilha ou de outro gerador electrico. Dépôt
électrolytique. Electrolytical depot. Das
Elektrolytisch Depot. El clettrolitico de-
positi.

DEPRESSÃO — (t. ast.) — do ho-
rizonte —¦ angulo formado pelo plano do
horizonte racional com o horizonte sensível;
ou é a differença que existe' entre a altura
angular de um astro observado, no mar, de
uma certa elevação acima do horizonte vi-
sivel, e esta mesma altura se ella fosse to-
mada por um observador cujo olho estivesse
no próprio centro do horizonte racional do
lugar da observação. Depression de l'hori-
zon. Dip of the horizon. Die Kimmtiefe.
Depressione delTorizzonte.

 (t. metg.) — barometrica — é o
conjuncto das fracas pressões atmospheri-
cas registradas pelo barometro e verificadas,
em determinado tempo, em certos regiões
da atmosphera. Depression barométrique.
Barometric depression. Das Barometerde-
pression. Depressione barometrica.

DERELICTOS — naufrágio, destroços
abandonados no mar, navio ou mercadoria
que abandona-se, que deixa-se. Déoris, epa-
ves; Batiment, marchandises abandonées.
Derelicts. Die Seetriften Das treibende
Wrack. Relitti Bastimento; merci abban-
donate.

DERIVAÇÃO — (t. elect.) — bifurca-
ção, ramificação; conductor que parte da
linha principal. Fil de dérivation. Shunt-
vvire. Der Ableitungsdraht. Filo di deri-
vazione.

(t. elect.) — da agulha — variação ou
desvio da agulha de um galvanometro que
não está no zero quando não passa corrente
pelo instrumento Dérivation de 1'aiguille
d'un galvanomètre.

(t. elect.) — electromagnetica — de-
rivação das linhas de força nos electroimans.
E' idêntica á derivação magnética. Deriva-
tion électromagnetique.

(t. elect.) — magnética — as linhas
de força de um campo magnético inductor
que passam pela atmosphera, e não pelo in-
duzido, são inúteis, e representam uma

perda de inducção. Estas linhas constituem
a derivação magnética. Dérivation magne-
tique.

(t. elect.) — ponto de derivação —

ponto em que o circuito ramifica-se ou di-
vide-se em dous ou mais conductores. Em-
branchement. Shunt dérivation. Die Zwei-
gleitung. Derivazoni.

DERRAPAGEM — (t. aviac.) — Res-
valamento lateral para tora do centro,
quando descrevendo uma curva um aero-

plano Derapage. Ha também a derrapagem
dos automóveis.

DERROGAR — (t. dirt.) — Abolir,
revogar, ficar sem effeito, uma lei, um re-
gulamento, uma ordenança. Abroger une
lei, un réglement, une ordenance. To abo-
lish, to abrogate a law, a regulation. Ein
Gesetz, eine Vorschrift aufhenben. Abolire,
abrogare una legge, un regolamento, una
prescrizione.
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DERROTA — (t. naveg.) — Itine-
rario marítimo; caminho, navegação que
faz um navio entre dous pontos dados; rumo
que elle segue para tal fim. Route, cours.
Course. Der Cours; der Curs, Rotta; corsa,
(V. Rumo).

(t. naveg.) — orthodromica — é a na-
vegação feita sobre o arco de circulo máximo
que passa pelos pontos de partida e de che-
gada. Route orthodromique. Orthodro-
mie course. Der Orthodromische Curs.
Corsa ortodromica.

(t. naveg.) — loxodromica — é a nave-
gação em que o navio corta constantemente
todos os meridianos sob um mesmo angulo,
afastando-se portanto do circulo máximo;
isto é, o navio traça a curva loxodromica
governando sempre ao mesmo rumo. Route
Loxodromische Curs- Corsa lossodromica.
loxodromique. Loxodromic Course. Der
Loxodromische Curs. Corsa lossodromica.

(t. milit.nav.) — acção de ser ven-
cido —- desbarato, destroço, aniquilamento
de uma força, de um navio, de um exercito,
de uma esquadra pelo inimigo vencedor.
Défaite. Defeat; rout. Die Niederlage.
Disfatta; rotta.

 em completa derrota — totalmente
derrotado, vencido, em retirada ou fuga. En
pleine déroute. In full flight; completely
routed. In voller Flucht. In rotta perfetta.

DERROTAR — (t. milt-nav. — o ini-
migo — desbaratar, destroçar, vencer o ini-
migo. Défaire 1'ennemi- To defeat the
enemy. Den Feind ganzlich. Disfare il
nemico.

DESABITAR — (app.) — desfazer as
voltas de uma corrente ou cabo que acham-se
abitados. Defaire les tours de bitte. To um-
bit. Die Betingsschlage. Sbitare.

DESABOÇAR — (t. app.) — Desa-
marrar, desfazer, desatar a boca que prende
um cabo a qualquer parte do navio, ou entre
dous cabos ou espias que ligam-se entre si.
Débosser. To take off stoppers. Die
Stopper abuhmen. Sbozzare.

DESABRIGADA— (t. naut.) —costa
desabrigada •— diz-se d'aquella que é des-
provida de portos ou enseadas de refugio
onde possam os navios abrigarem-se, Cote
ouverte; cote foraine; sans ports de refuge.
Open coast; without harbours of refuge.
Die offene Küste. Costa aperta.

DESACUNHAR — (t. app.) — Re-
tirar as cunhas de um mastro, ou mastaréo
(Veja "Cunha"). Décoincer un môt. To
Knock up the wedges of a mast. Die Heile
eines Mastes austseiben. Discuneare un
altero.

DESAFERRAR — (t. naut.) — Lar-
gar; suspender o ferro, fazendo desunhar
e levantar a ancora. Désancrer; désaffour-
cher. To weigh the anchor; to unmoor.
Den Anker lichten; sich vor einen Anker
legen. Salpare 1'ancora; disormeggiarsi.

(t. naut.) — do porto suspender c dei-
xar o porto onde o navio estava fundeado.
Sortir du port. To go out of harbour. Aus-
dem Hafen auslaufen. Uscire da un porto.

(t. aviac.) — Desatenar diz-se do acto
de um aeronave levantar o vôo, deixando a
superfície da terra ou do mar em que acha-
va-se, segundo fôr elle aeroplano ou hydro-
plano. Decoller. To rise; to get off; to
unstick.

DESALOJAR— (t. tact.) — o inimigo
— lançar o inimigo fora da posição ou for-
tificação onde acha-se estabelecido: obn-
gal-o a abandonar seo acampamento ou
quartéis, retirando-se apressadamente De-
loger 1'ennemi d'une position. To dislodge
an enemy from a position. Den Feind aus
einer Stellurg vertreiben. Sloggiare il ne~
mico de una posizione.

DESAMANTILHAR — (t. app.) —
as vergas — tiral-as da posição horizontal
em que geralmente conservam-se, fazendo-
as inclinar de cima para baixo, alando-se
pelo amantilho do laes que deseja-se fazer
subir. Antigamente em que todos os na-
vios tinham vergas o desamantilharnento
d'ellas era signal de luto nacional, c em
tal caso as vergas de um mastro eram desa-
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mantilhadas em sentido contrario ás de
outro, ou em cruz. Apiquer les vergues.
To peak top the yards. Die Raaen kaien.
Scrociare li pennoni.

(t. app.) — uma carangueija — é fa-
zer com que esta verga de vela latina au-
gmente e angulo sob o qual, em relação
ao horizonte, está ella orientada, alando-se
pelo penol a alterar o angulo de 40° que
ella fazia com o horizonte. Apiquer une
corne. To peak off a gaff. Eine Gaffelaus-
pieken. Alzare Ia cima d'un picco.

(t. app.) — Desfazer a amarração,
seja para suspender e mudar de ancora-
douro ou para seguir viagem. Démarrer
ou desamarrer. To unmoor. Die Vertau-
ungen losmachen. Disormeggiare.

(t. app.) — um cabo, uma espia —
desatar os nós, desfazer as voltas que pren-
dem esses cabos. Démarrer un .cordage
une aussière. To unbend a rope, an haw-
ser. Abstecken ein Tross abstecken- Di-
sintugliare una alzane.

DESAMOADOR — (t. calaf.) — Ins-
trumento ou ferramenta usada pelos cala-
fates para repuchar cavilhas, pregos, are-
bites, etc. Repoussoir. Caulkeris. drift.
Das Treibeisen. Caccia perni da calafato.

DESANDADOR — (t. mach.) — Fer-
ramenta ou peça de aço de dous braços
iguaes ou dupla alavanca, cuja parte central
ou do meio é achatada e tem uma ou mais
aberturas quadradas para receber a cabeça
do macho de atarrachar ou do alargador.
Serve portanto para abrir roscas. Os de-
sandadores medem desde Om. 20 até mais
de um metro de comprimento. Tourne à
gaúche. Tap wrench. Das Wendeeisen.
Voltamaschi.

DESANDAR — (t. app.) — o cabres-
tante c fazer voltar para traz ou virar em
sentido contrario o cabrestante, para o que
torna-se preciso levantar e inverter os lin-
guetes, isso ou porque tenha a amarra mor-
dido ou tomado coca, ou por outro motivo
que impeça o cabrestante de continuar a
virar. Déviser le cabestant. To walk back

the capstan; to heave back. Mitdem Gan-
gspill aufkomen. Tornare coll'argano.

DES APERTAR — (t. mach.) — um
parafuso — afrouxar um parafuso; desa-
parafusal-o, fazendo-o desandar, girar no
sentido contrario ao passo de sua rosca,
destorcendo-o enfim.
Deserrer Ia vis; devisser. To screw off; to
Abschrauben. Losschrauben. Disvitare; sos-
tare.

DESAPARELHAR — (t. app.) —
um navio — é despir as vergas, mastros e
mastareos dos respectivos apparelhos fixo
e de laborar, arriando ambos ao convez.
Dégréer; desabiller un navire. To unrig
a ship. Ein Schiff abtakein. Disattrez-
zare una nave.

DESARMADO — (t. milit. nav.) —
diz-se de pessoa que nã.> traz armas; de
navio de guerra que ainda não passou mos-
tra de armamento por não ter completo seo
effectivo, nem canhões, nem outras armas,
nem municções. Navire desarme. Ship
out of commission. Ship in ordinary. Ein
Shiff in Abrustung. Nave desarmata.

DESARMAMENTO - (t. mil. nav.)
de um paiz — estado de desarmado; re-

ducção das forças militares de terra e mar
de uma nação aos effectivos de tempo de
paz, e diminuição correspondente de seo ar-
mamentos de toda espécie Désarmement.
Desarming or desarmament. Entwalfnung.
Disarmamento.

(t. mil. nav.) — de um navio — é a
operação de tiral-o da actividade e prompti-
dão, desembarcando toda sua guarnição,
commandante e officiaes inclusive;
retirando de bordo todo o armamento e mu-
nições, e entregando o navio assim desguar-
necido a autoridade competente. Desarme-
ment d'un navire. Discharging officers and
crew. Die Ausserdientsteliung einesSchiffes.
Disarmamento di una nave.

(t. mil. nav.) — de uma força inimiga
privar esta força de suas armas tomando-

as, o que pratica-se quando ella rende-se ou
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é feita prisioneira, em combate. Forcer
1'ennemia déposer les armes. To force the
enemy to return arms. Den Feind Waffen
ablegen. .Forzare il nemico a disarmarsi.

(t. mil. nav.) — Passar mostra de de-
sarmamento — é a cerimonia praticada pela
autoridade competente para dar baixa do
serviço a um navio que não pode mais pres-
tar serviço militar naval a marinha e ao paiz
a que pertence, sendo então riscado da lista
das unidades de combate. Désarmement
administratif. Payring off muster. Die
Abmuster rung. Rivista di disarmamento.

(t. mil. nav.) — uma força inimiga —
fazel-a depor as armas, entregando-as ao
vencedor. Faire deposer les armes. To re-
turn arms.' Die Waffen ablegen lassen.
Fare deporre li armi.

DESARRANCHADO — (t. milt.nav.)
— diz-se do saldoda, ou marinheiro da ma-
rinha de guerra separado do rancho por
ordem superior e que recebe em dinheiro
sua racção. Ne faire part de Ia gamelle.
Do not mess togethei . Die Messe nicht
fuhren. Non fare gamella.

DESARVORAR — (t. naut.) — Per-
der a mastreação, ou parte d'ella isto é
mastros, mastaréos, vergas e panno, pela
violência do tempo ou combate pelos pro-
jectis inimigos. Dmâter; perdre Ia mature.
To be dismastd. Die Masten verlieren.
Desalberare; perdere 1'alberatura.

DESATAR — (t. app.) — um nó —
é desfazer esse nó. Défaire un noeud. To
open; to untic a knot. Einen Knoten los-
machen. Disfare un nodo.

DESATRACAR — (t. naut.) — Fa-
zer largar o navio para fora que acha-se
amarrado ou atracado a um cães, trapiche
ou a outro navio. Pousser au large. To
pusch off; to shove off. Abstossen; able
gen. Largare.

(t. naut.) — a artilharia — é tirar aos
reparos dos canhões as peias de cabo ou cor-
rente com que são seguros a amurada ou
convéz do navio contra os effeitos do mar
e também tirar as voltas das talhas que

seguram os canhões e deixal-os promptos
a funccionar e serem manejados. Hoje com
os canhões modernos, na maior parte ou
totalidade dos navios de guerra, tal operação
é fora de uso, ou não tem razão de ser.
Démarrer les pièces. To cast loose the

guns. Die Geschutze losmachen. Disor-
meggiare i cannoni.

DESATRELAR — (t. art.) — a ar-
tilharia —¦ tirar os cavallos que puxam os
canhões de campanha com seos competentes
trens. Oter les chavaux de 1'avant-train.
To unlimber. Ein Geschutz abprotzen. Stac-
care 1'avantreno.

DESBALISAR — (t. mart.) — um
canal; um rio, uma passagem, um banco —
é retirar as balisas, as boias que marcam o
caminho canal, rio, ou passagem, que as-
signalam o banco. Oter les balises- To
remove the beacons.

DESBARATAR — (t. milit. nav.) —

O inimigo; um exercito; uma esquadra, uma
divisão contraria — é destroçar, derrotar,
por em fuga o inimigo, o exercito adver-
sario, a esquadra contraria, a divisão op-
ponente. Défaire 1'enemi. To deíeat the
enemy Das Feind gãnzlick, auf das Haupt
sclagen. Disfare il nemoco.

DESBASTAR — (t. carpint.) — ti-
rar a grossura — tornar menos espessa uma
taboa, uma peça de madeira. Degrossir le
bois. To rough-plane timber; to plane off-
Das Holz aus dem groben holben- Dis-
grossare il Legname — à machado — e

quando um tal trabalho é executado cor-
tando-se grossas lascas na madeira com
machado, como praticam os carpinteiros da
ribeira nas construcções navaes. Degros-
sir à Ia hache. To worke coarsely. Grob
bearbeitet. Disgrossare con ascia.

DESBOLINAR — (t. app.) — um
cabo —- é tirar as cocas a esse cabo, destor-
cendo-o tirando-lhe as voltas. Défaire leS
coques. To take out the kinks of a rope-
Die Kinken aus einen Tauc nehmen. Svol-
gere un cavo.
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premo Militar de Justiça de 7 de Agosto do dito anno de 1839 foi con-
firmada a de absolvição proferida pelo de Guerra. Intimou-se-lhe
esta sentença em 16 do dito mez, e foi solto. Por Aviso de 19 do mes-
mo mez foi nomeado para commandar a escuna " Vinte e Oito de Julho"
estacionada na Província do Maranhão. Chegando a esta Província
assumiu o commando do cuter " Esperança do Beberibe" a 8 de Outu-
bro do dito anno de 1839, conforme participou o commandante da For-

ça Naval estacionada na dita Provincia em 18 do mesmo mez. Passou
no mesmo exercício de commandante para o brigue-escuna " Guarara-
pes" em 27 de Fevereiro de 1840. De sertidão passada pela conta-
doria da Marinha em 5 de Novembro de 1841, consta que reza o Livro
de Soccorros da Escuna 'Izabel" — ter vencido de 8 de Agosto de 1836
como primeiro marinheiro, e recebido soldos até fins de Novembro
desse anuo. Por Aviso de 6 de Maio de 1847 foram-lhe concedidos 6
mezes de licença com o respectivo vencimento para tratar de negócios
de sua família na Corte, mandado exonerar do commando e desembar-
car. No 1." de Junho seguinte fez entrega do commando e desembar-
cou, e transportou-se a Corte onde chegou a 10 de Agosto do mesmo
anno.

Por Aviso de 19 do citado mez de Agosto de 1847 foi-lhe concedida
licença na forma da Lei, para poder embarcar em navios da Companhia
de Paquetes a Vapor. Por Decreto de 17 de Fevereiro de 1851, foi
condecorado com o Habito da Ordem de São Bento de Aviz.

Por Aviso de 3 de Outubro seguinte foi mandado advertir por não
ter observado as ordens que recebeu do Ministério da Guerra de ir em
conserva dos vapores "Golfinho" e "Paquete do sul", quando na quali-
dade de commandante do paquete a vapor " Bahiana'" fretado por aquelle
Ministério, seguiu em commissão do mesmo para a Provincia do Rio
Grande do Sul.

Foi promovido a Capitão Tenente por Decreto de 3 de Março de
1852.

Da licença com que estava na Companhia de Paquetes a Vapor, apre-
sentou-se para o serviço da Armada em 2 de Maio de 1853. De cer-
tidão passada pela Contadoria da Marinha em 23 deste ultimo mez
consta rezar no Livro de Soccorros do Brigue-barca " Vinte e Nove de
Agosto" — ter vencido por bordo da barca "Greenfel" como praticante,
do 1.° de Julho de 1827; ter passado para o dito brigue-barca em 27
de Setembro seguinte e desembarcado por mostra de desarmamento a
2 de Maio de 1829. Por Aviso de 7 de Julho do dito anno de 1853
foram-lhe concedidos 3 mezes de licença com soldo e respectiva quinta
parte para ir as Províncias do Norte do Império: apresentou-se desta
licença em 27 de Setembro seguinte e por Aviso dessa data foi no-
meado para ir tomar o commando do vapor " Beberibe " em construcção
cm Londres, e autorizado a engajar em Vigo ou Lisboa o maior nume-
ro que podesse obter de bons Marinheiros, quer para completar a guar-
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nição do dito vapor, quer para servirem na Armada por dois annos.
Assumiu o dito commando em Londres a 7 de Fevereiro de 1854.
Por Aviso de 30 de Agosto seguinte foi mandado louvar pelo bom

desempenho de sua respectiva commissão, e conjunctamente com os offi-
ciaes do dito vapor, pelo comportamento que tiveram em todo o tempo
que se acharam ao serviço fora do Império.

Em virtude do determinado em Aviso de 21 de Junho de 1855,
passou a 23 do mesmo mez a commandar o vapor " Gequitinhonha",
e no de 31 de Julho seguinte a commandar o vapor "Amazonas", em
2 de Agosto do mesmo anno.

Por Aviso de 18 de Dezembro de 1856 foi mandado estranhar pelo
procedimento que teve trazendo de Pernambuco sete passageiros de ré
e quatorze escravos, a bordo do vapor de seu commando, sem ordem
da autoridade superior para isso competente. Por outro Aviso da
mesma data foi exonerado do commando do vapor " Amazonas" do
qual desembarcou a 23 do mesmo mez. Por Aviso de 29 do dito mez
de Dezembro de 1856 se lhe concedeu licença para empregar-se na
Companhia de Navegação e Commercio do Amazonas.

Por immediata resolução de 31 de julho de 1857 tomada sobre
Consulta do Conselho Supremo Militar de 6 do mesmo mez, foi manda-
do contar o tempo de serviço deste official, de 4 de Junho de 1829 em
diante. Apresentou-se da licença acima mencionada em 23 de Setembro
do dito anno de 1857. Por Aviso de 7 de Outubro seguinte foi no-
meado para ir tomar o commando de um dos vapores que tinham de
vir de Inglaterra para a serviço da Armada, devendo ali ficar as
ordens do Vice-Almirante Joaquim Marques Lisboa emquanto não es-
tivesse prompto o referido vapor. Por Decreto de 2 de Dezembro de
1857 foi promovido a Capitão de Fragata. Por Aviso de 7 de Janeiro
de 1859 constou ter sido condecorado com o grão de official da anti-
ga e muito nobre Ordem Portugueza da Torre c Espada em attenção
a ter commandado a Flotilha a vapor, que acompanhou Sua Magestade
a Rainha de. Portugal na entrada do Tejo.

Por Officio do Vice-Almirante Joaquim Marques Lisboa de 8 de
Abril de 1858 constou ter sido designado este officia' para commandar
a Canhoneira a vapor "Parnahyba" construída no Havre. Deixou este
commando, na Corte, em 28 de Junho de 1859. Por nomeação de 5
de Setembro seguinte embarcou no vapor " Apa" da Esquadra que
acompanhou a Suas Magestades Imperiaes as Províncias do Norte do
Império.

Por Aviso de 14 de Fevereiro de 1860 foi mandado louvar com
os commandantes e officiaes dos navios que compuseram a dita Es-
quadra, por haverem bem desempenhado tão honroza commissão. De-
sembarcou do referido vapor em 16 deste ultimo mez. Por Aviso de
9 de Março seguinte foi nomeado para commandar a fragata 'Consti-

tuição" e por Decreto re 14 do dito mez de Março de 1860 foi condeco-
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rado com a Commenda da Ordem da Rosa. Por Aviso de 15 de Mar-

ço de 1861 foi mandado louvar pelo perfeito aceio, ordem e disciplina,

em que Sua Exellencia o Senhor Ministro da Marinha, achou a fra-

gata do seu commando no dia 12 do dito mez, em que a visitou. Em

virtude do disposto em Aviso de 26 de Novembro de 1862, foi trans-
ferido do commando da fragata " Constituição" para o da corveta
" Bahiana em 29 do mesmo mez.

Promovido a Capitão de Mar e Guerra por Dereto de 2 de Dezem-

bro do dito anno de 1862. Apresentou certidão passada pela Secre-
taria do Império em 4 deste ultimo mez, da qual consta que por Deere-
to de 18 Julho de 1841 foi nomeado Cavalleiro da Ordem do Cruzeiro
em attenção a serviços prestados, e o Titulo de Pratico da Costa com-

prehendida entre as Provincias de Pernambuco e Pará e das barras res-

pectivas, passado pela Capitania do Porto do Marnhão em 28 de Outu-
bro de 1864 tomada sobre Consulta do Conselho Supremo Militar de 16
do mesmo mez, e communicada por Aviso de 2 de Novembro seguinte
foi determinado que a este official se conte como tempo de serviço, nos
termos do Decreto numero 1092 do 1.° de Setembro de 1860 e da Reso-
lução de 26 de Agosto de 1863, o decorrido de 8 de Agosto de 1826 ao
fim de Novembro desse mesmo anno, e do 1.° de Julho de 1827 a 2
de Maio de 1829, em que esteve embarcado na escuna "Izabel" e na
barca "Greenfell". Por ordem do Vice-Almirante commandante em
chefe das forças navaes em operações no Rio da Prata, de 16 de Março
de 1865, deixou o commando da corveta " Bahiana" e passou para o
vapor 'Gequitinhonha" como commandante ¦da terceira Divisão das
ditas Forças.

No combate que teve logar em frente as barrancas de Riachuello,
no Rio Paraná, a 11 de Junho do referido anno de 1865, entre a Es-
quadra Brasileira e a Paraguaya, protegida esta por artilharia collo-
cada sobre as barrancas, e durante o qual encalhou o vapor " Gequi-
tinhonha", foi este official contuzo no tornozelo do pé esquerdo; e

por isso, a fim de se recolher ao Hospital de Bueno Ayres, passou
para o vapor " Amazonas" no dia seguinte, para o paquete Inglez 'Es-

pigador" a 21, e para a corveta " Nictheroy" a 27 do mesmo mez,
sendo porem submettido, neste navio, a uma inspecção de saúde, que.
julgou conveniente retirar-se para a Corte afim de se tratar, por soffrer
de contusão na articulação tibia terriana do membro abdominal esquer-
do, resultante da contusão supramencionada, e de encomodos hemor-
roidarios que reclamavam operação, passou para o Transporte a vapor
" São Francisco", em Buenos Ayres, a 8 de Julho seguinte, para o
paquete" 

"D. Affonso" em Paranaguá, a 27 deste mez, para o "Ceres"

em Santos , a 1." de Agosto, e desembarcou no Rio de Janeiro, e se
recolheu, doente, a seu quartel, em 2 de Agosto do mesmo mez de
Agosto de 1865.
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Tendo requerido reforma, por doente, foi inspeccionado em sua
casa, a 27 de Outubro do referido anno de 1865, e julgado pela Junta
de Saúde, incapaz de todo o serviço por soffrer de rigidez muito pro-
nunciada e diffilcutando os movimentos da articulação tibio tarsiana
esquerda, vários soffrimentos intestinaes de longa data, acompanhados
de tumores hemorrhoidarios, moléstias estas chronicas e incuráveis.

Por Aviso de 24 de Dezembro de 1866, foi mandado responder a
Conselho de Guerra.

Por Aviso do 1." de Junho de 1867, foi mandado intimar-se-lhe a
sentença do Conselho Supremo Militar de Justiça, de 25 de Maio do
dito anno de 1867, que, por unanimidade, foi absolvido, como foi pu-
blicado em circular numero 41 de 3 de Junho do dito anno.

Por Decreto de 18 de Junho do mesmo anno de 1867, foi reforma-
do em Chefe de Divisão. Por Aviso de 11 de Julho de 1868 foi no-
meado membro da Comissão de Derrotas. Constando ter falecido ás 3
horas da madrugada do dia 30 de Agosto de 1869, por communicação
da família, foi sepultado no Cemitério de S. João Baptista.

Archivo da Marinha, 9 de Janeiro de 1929.

Celso Roméro Adauto de Oliveira Mello
Director do Archivo da Marinha Sargento Naval

FRANCISCO CORDEIRO TORRES E ALVIM

Barão de lguaiemy

Filho legitimo do Chefe da Esquadra Miguel de Souza Mello e
Alvim c de D. Mauricia Elizia Alvim, nasceu em 4 de Agosto de 1822
em Santa Chatarina.

Aspirante a Guarda-Marinha por Aviso da Secretaria d'Estado
dos Negócios da Marinha de 4 de Março de 1839. Matriculou-se
como discípulo interno no primeiro anno mathematico da Academia de
Marinha em virtude do mesmo Aviso.

Foi promovido ao posto de Guarda-Marinha por Aviso de 11 de
Dezembro de 1841, e foi na mesma data nomeado para embarcar na fra-
gata 'Paraguassú" em viagem de instrucção, finda a qual, desembarcou
a 19 de Janeiro de 1842 Em 11 de Fevereiro do dito anno foi nomea-
do para servir a bordo da corveta " Sete de Abril " ; Seguiu de passa-
gem no vapor " Guapiassú" e chegando a Montevidéo apresentou-se a
bordo da dita corveta em 24 de Abril, passou para o patacho " Pata-
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gonia" em 27 de Setembro e desembarcou na Corte por desarma-
mento, em 22 de Outubro tudo do citado anno. Por nomeação de 27
deste mez embarcou na fragata " Constituição" da qual desembarcou
em 5 de Setembro de 1843. Por nomeação de 28 de Novembro seguinte
embarcou para a corveta " Dois de Julho ".

Promovido a Segundo Tenente por Decreto de 21 de Dezembro de
1843, desembarcou da dita corveta por exeder a lotação em 30 do dito
mez de Dezembro, por nomeação de 3 de Janeiro de 1844 tornou a
embarcar para a mesma corveta, passou, por baldeação, para a cor-
veta " Carioca" em S de Julho, e desembarcando a 22 de Agosto, em-
barcou no mesmo dia para a fragata " Norte Americana" " Congresso"
da Divisão do Comodore D. Tumar da Esiação da Costa do Brasil
afim de adquirir conhecimento dos melhoramentos práticos de sua arte
a bordo da dita fragata, observando em tudo as instrucções que se lhe
remetteram. Em 13 de Janeiro de 1845 foi communicado ao Quartel
General da Marinha que de ordem de S. Exc. o Sr. Ministro da Re-
partição devia este official partir para os Estados Unidos da America
do Norte afim de se aperfeiçoar na sua profissão, levando a competente
guia para ser pago de seus vencimentos pelo nosso Ministro ali residente.
Apresentou-se no Quartel General da Marinha tendo concluído esta com-
missão em 8 de Março de 1846. Por Aviso de 18 do mesmo mez foi
mandado elogiar pela maneira briosa e digna de Oficial de honra com
que se portou durante esta commissão mostrando zelo e intelligencia em
seu desempenho. Por Aviso de 28 do mesmo mez foi mandado apre-
sentar ao Inspector do Arsenal de Marinha da Corte, para ser incumbido
de certos trabalhos, conforme se determina ao dito Inspector. Por
Aviso de 26 de Maio desse anno foi dispensado das obras do Arsenal
na Ilha das Cobras, e por nomeação de 29 embarcou na fragata " Cons-
tituição"; passou para o brigue-escuna "Olinda" em 28 de Fevereiro
1848 e para a corveta " Dois de Julho ", no Rio da Prata, em 11 de Março
seguinte.

Foi promovido ao posto de Primeiro Tenente por Decreto de 14 de
Março de 1849. Desembarcou da dita corveta, por desarmamento, em
20 do mesmo mez e por Aviso de 26 do dito mez de Março tomou
o commando do brigue-escuna " Eolo", do qual passou na mesma qua-
hdade para o brigue " Caliope" no Rio da Prata, em virtude do deter-
minado em Aviso de S de Junho de 1851. Foi condecorado com o Ha-
bito de Cavalleiro da Ordem do Cruzeiro por Decreto de 3 de Março
de 1852.

Capitão Tenente Graduado por Decreto de 13 de Março de 1852,
em attenção aos serviços prestados no combate do Tonolero. Por De-
creto do 1." de Abril seguinte foi condecorado com a Medalha de Prata
Numero Dois da Campanha do Rio da Prata. Em virtude do deter-
minado em Aviso de 9 de Agosto desse anno passou a commandar o
brigue-barca '"Berenice", a 12 do mesmo mez. Tendo se offerecido
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para exercer as funcções de Pratico do Rio da Prata a bordo do navio
de seu commando, foi-lhe isto concedido por Aviso de 6 de Setembro
do dito anno, arbitrando-se-lhe uma certa gratificação pecuniária; com
responsabilidade porém de qualquer acontecimento, independente das
obrigações de commandante.

Foi promovido a effectividade do posto de Capitão Tenente por De-
creto de 2 de Dezembro de 1854. Passou na mesma qualidade de com-
mandante para a corveta " imperial Marinheiro" em 15 de Agosto
áe 1855.

Foi promovido ao posto de Capitão de Fragata por Decreto de
2 de Dezembro de 1856. Por Aviso de Fevereiro de 1858 foi manda-
do louvar conjunctamente com os officiaes e mais praças da corveta
" Imperial Marinheiro" pela digna conducta civil e millitar de que
deram exuberantes provas em todos os Paizes visitados pelo nosso Pa-
vilhão. Por Aviso de 7 de Janeiro de 1859 constou ter sido condeco-
lado com o Officialato da muito Nobre Ordem Portuguesa da Torre e
Bispada. Por Aviso de 9 de Maio do mesmo anno communicou-se
ter sido condecorado com o Habito de Cavalleiro da Ordem de São
Bento de Avis. Em virtude do determinado em Aviso de 5 de Janeiro
de 1860, assumiu no 1." de Fevereiro seguinte, o commando interino
da Divisão Naval do Rio da Prata. Por Aviso de 19 de Junho do
dito anno se concedeu um mez de licença para vir á Corte.

Apresentou-se no Quartel General da Marinha a 26 de Julho se-
guinte, tendo vindo do Rio da Prata para gozar esta licença. Sendo
por Aviso de 3 de Agosto do mesmo anno nomeado commandante in-
terino da Força Naval do Rio da Prata, para ali partiu e a 13 do mesmo
mez reassumiu este commando e o da corveta " Imperial Marinheiro".
Apresentou certidões legaes do seguinte: de seus filhos, Francisco,
nascido a 13 de Março de 1855 e Emilio, nascido em 15 de Abril de
1859, tidos com D. Carmen Genoveva .Ferreira com quem se casou
em 27 de Abril de 1860, e um attestado do Consulado Geral deste Império
em Montevidéo do qual consta ter reconhecido aos ditos filhos Fran-
cisco e Emilio e que como taes foram baptisados. As certidões que
apresentou relativas a seus filhos, foram as de baptismo. A 26 de Fe-
vereiro de 1861 entregou o commando da Força Naval do Rio da
Prata e regressou na corveta para o Rio de Janeiro. Apresentou o Ti-
tulo de Moço Fidalgo com exercício na Casa Imperial, datado de
2 de Março do dito anno. Por Aviso de 8 de Maio do dito anno de
1861 foi mandado passar por baldeação e no mesmo exercício de
commandante para o vapor "Beberibe", o que se cffectuou a 13 do
mesmo.

Promovido a Capitão de Mar e Guerra por Decreto de 2 de De-
zembro do dito anno de 1861. Por Aviso de 5 de Fevereiro de 1862
foi mandado louvar pela maneira satisfatória por que desempenhou a
commissão de sondar o Oceano Atlântico entre o Archipelago de
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Cabo-Verde e o Cabo de São Roque. Por Aviso de 25 de Fevereiro
dito, constou ter sido transferido do commando do vapor "Beberibe"

para o da corveta "Bahiana", o que se effectuou no 1° de Março se-
guinte. Sendo nomeado para servir o lugar de Membro effectivo do
Conselho Naval durante o impedimento do Conselheiro João Ca-
pistrano Bandeira de Mello, segundo foi communicado pela Secre-
taria em 2 de Maio do dito anno, entregou o commando da corveta
"Bahiana" a 5 e entrou a 6 no exercício deste lugar, do qual foi
dispensado em 2 de Julho seguinte, por ter sido nomeado nesta data
para ir commandar a Estação Naval da Bahia: a 31 seguiu para ali
onde chegando assumiu o dito commando a 22 do mesmo mez de

Julho de 1862.
Em virtude do que lhe foi determinado em officio numero 10 de

22 de Janeiro de 1863, do Quartel General da Marinha, entregou o
commando da estação naval a 29 do mesmo mez e de passagem no

paquete inglez transportou-se a Corte onde chegou a 4 de Fevereiro
seguinte. Por communicação da Scretaria, de 7 deste mez, constou
ter sido nomeado para ir a Europa e aos Estados Unidos da Ame-
rica do Norte em commissão do Governo Imperial: regressou desta
commissão e apresentou-se no Quartel General da Marinha em
18 de Dezembro do dito anno de 1863.

Por communicação da Secretaria de 4 de Janeiro de 1864 constou
ter sido nomeado para servir o lugar de Membro effectivo do Con-
selho Naval, durante o impedimento do Conselheiro Barão de Muri-
tiba: deixou este lugar e apresentou-se para o serviço em 13 de Se-
tembro seguinte.

Por communicação da Secretaria da Marinha de 1° de Dezembro
do dito anno, constou ter sido nomeado para ir commandar a Divisão
do 2" Districto Naval, e por Aviso de 3 deste mez que, na confor-
midade da Imperial Resolução de 9 de Novembro, tomada sobre
Consulta da Secção de Marinha e Guerra do Conselho de Estado de
6 de Outubro, tudo do mesmo anno, fora nomeado para fazer parte
do Conselho Naval na Sessão que tinha de dar parecer sobre um re-
querimento em que vários Officiaes da Armada pediam ser remu-
nerados, nos termos da Resolução da Assembléa Legislativa de 15 de
Outubro de 1836, pelos serviços relevantes que prestaram nas Pro-
vincias do Pará e Rio Grande do Sul. No paquete a vapor "Paraná"

partiu a 7 de Dezembro dito para a Bahia, onde assumiu o mencio-
nado commando da Divisão Naval a 11 do mesmo mez de Dezembro
de 1864. Na conformidade das ordens que lhe foram expedidas pela
Secretaria de Marinha por intermédio do Quartel General da Ma-
rinha deixou ali o commando da Divisão Naval em 24 de Junho de
1865, e de passagem no paquete 

"Kepler", vapor inglez, se trans-
portou ao Rio de Janeiro, onde se apresentou a 29 do mesmo mez.
Por Aviso de 3 de Julho do mesmo anno foi mandado nomear para
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ir servir na Força Naval em operações no Rio da Prata, conforme
julgasse mais conveniente o Vice-Almirante que a commandava em
Chefe; devendo porém assumir o commando da Esquadrilha de na-
vios encouraçados logo que esta ali se apresentasse. Seguiu para a
Esquadra no paquete inglez "Mersei" em 7 de Julho, chegou a Mon-
tevidéo a 12; e a Buenos Ayres em 13 tudo do dito mez de Julho
e anno dito. Apresentando-se na corveta "Nictheroy" na mesma
data. Seguiu no vapor inglez " Espigador" para o Rio Paraná afim
de tomar o commando da terceira Divisão da Esquadra em virtude
de ordem do excellentissimo Vice-Almirante Visconde de Taman-
daré, Commandante em Chefe da Força Naval do Brasil no Rio da
Prata. Apresentou-se a bordo do vapor "Beberibe" a 2 de Agosto
de 1865.

Tendo sido nomeado em 25 de Junho, pelo Commandante em
Chefe para commandar uma Divisão da Esquadra no Rio Paraná, e
por ordem do Dia numero 12 áé 2 de Agosto do dito anno, foi-lhe
designado a terceira Divisão pelo Excellentissimo Chefe de Divisão
Barroso, Commandante da segunda Divisão em operações no Rio
Paraná. Tendo sua insígnia içada no vapor "Beberibe", no dia 12 de
Agosto do dito anno forçou a passagem das baterias Parguayas nas
barrancas de Cuevas. Por ordem do dia numero 1 do Io de Março
de 1866, do Excellentissimo Vice-Almirante Visconde da Tamandaré
foi louvado ainda uma vez juntamente com todos aquelles bravos
que tomaram parte na passagem de Cuevas sendo louvado pelos seus
comportamentos militar e pela resignação com que souberam supor-
tar as privações, as vigílias, os rigores do clima e toda a sorte de
sacrifícios, sem abaterem o animo verdadeiramente militar em bem
da causa Nacional, congratulando-se o mesmo Excellentissimo Com-
mandante em Chefe com os mesmos a quem o Governo soube pre-
meiar taes feitos. Foi louvado em ordem do dia numero 6 do Ex-
cellentissimo Visconde da Tamandaré, pelos esforços perseverantes
que empregou para desencalhar os vapores "Araguary" e "Taman-

daré:' cm frente ao Forte de Itaperú, quando a terceira Divisão sob
seu commando fazia importantes reconhecimentos no Alto-Paraná
Consta da mesma ordem do dia, que a 27 de Março fora contuso
levemente, a bordo do encouraçado "Bahia", com estilhaço de bala
inimiga que se partiu de encontro á couraça do navio, quando se
tratava de obstruir uma chata fundeada sob as baterias do Forte de
Itapirú.

Passou da canhoneira "Meariin" para o vapor "Henrique Mar-
tins" em 2 de Junho de 1866, e desta para o vapor "Marcilio Dias"
em 12 do dito mez. Foi nomeado cm Junho dito para commandar a
quarta Divisão. Regressou para o vapor "Henrique Martins" no
1 de Agosto. Passou do dito vapor para o transporte a 3 de Agosto.
Em ordem do dia numero 5 do commando em chefe da Esquadra,
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declara tratando das avarias que soffreu a canhoneira "Henrique

Martins" nc ataque de 10 de Abril, do dito anno que, os esforços
do seu commndante o 1° Tenente Gonçalves, deste Official, e do
piloto Antônio Joaquim se deve a prompta reparação das referidas
avarias. Nessa mesma ordem do dia declara ainda o mesmo Com-
mandante em Chefe que á Actividade e perícia deste official se
deve o embarque e desembarque das nossas tropas na passagem do
Paraná, e a invasão do Paraguay feita com toda promptidão, me-
thodo e segurança. Em ordem do dia numero 6 de 30 de Agosto de-
clara o mesmo Excellentissimo Commandante em Chefe que 3 vezes
subio este Official, o alto Paraná Commandando as Flotilhas desti-
nadas ao transporte do segundo Corpo do Exercito Imperial sob o
commando do Excellentissimo Barão de Porto Alegre, e que o bom
êxito destas importantes expedições devia-se á actividade e intelli-
gencia deste Official. Em ordem do dia numero 7, de 12 de Se-
tembro do dito anno, o mesmo Exc. Commandante em Chefe de-
clara que este Official no serviço de que tem estado encarregado não
tem sido menos digno de elogio pelo zelo e actividade, de que o hé
por seu valor, sempre que entra em combate. Da canhoneira "Mea-

rim" passou para o encouraçado "Mariz e Barros" em 3 de Ja-
neiro de 1867. Passou para o encouraçado "Silvado" em 5 do mesmo
mez e anno. Por ordem do dia numero 12 foi louvado pela maneira
digna por que desempenhou a commissão de policiar e impedir a
communicação dos Paraguayos com a Província de Comentes.

Por Decreto de 21 de Janeiro de 1867 foi promovido a Chefe de
Divisão como commandante da segunda Divisão entrou no ataque
contra as baterias de Curupaity em 2 de Fevereiro do dito anno.
Por ordem do dia do commando em Chefe, sob numero 44, de 29 de
Março passou a commandar a primeira Divisão da mesma Esquadra;
entrou no ataque e reconhecimento das fortificações de Curupaity
em 29 de Maio do mesmo anno. Passou para a fragata encouraçada
"Lima Barros" em 14 de Agosto, na mesma qualidade de comman-
dante da primeira Divisão, em virtude da ordem do dia numero 59
do commando em Chefe da Esquadra de 28 de Junho do dito anno
Em ordem do dia numero 77 de 17 de Agosto do mesmo anno, foi
louvado e elogiado pelo brilhante serviço que prestou como com-
mandante da primeira Divisão da Esquadra quando no dia 15 de
Agosto de 1867, se forçou as baterias de Curupaity.

Em virtude da ordem do Dia numero 102 do commando em
Chefe da Esquadra foi nomeado Chefe do Estado Maior da Es-
quadra e Commandante da Segunda Grande Divisão com todos os
vencimentos e gratificações que lhe competirem. Apresentou-se a
bordo do vapor "Princesa de Joinville" em 4 de Fevereiro de 1868,
e tomou posse do commando da dita segunda Grande Divisão, e do
lugar de Chefe do Estado Maior da Esquadra. Por ordem do dia
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numero 112, de 3 de Fevereiro de 1868 consta o seguinte: Sua Ex-
cellencia o Senhor Chefe de Divisão Francisco Cordeiro Torres e
Alvim passa a occupar o emprego de Chefe do Estado Maior da
Esquadra, com todos os vencimentos e gratificações do Senhor Ge-
neral que vai substituir. Sinto afastar sua Excellencia do Com-
mando da sua Divisão que exerceu com honra e gloria para o Paiz
e para si próprio. O emprego que vai exercer he de Maior cathe-
goria, não menos importante, e só pôde ser conferido a um Offi-
ciai como he Sua Excellencia, de minha inteira confiança, Comman-
dará também a Segunda Grande Divisão.

Da ordem do dia numero 116 de 14 de Fevereiro do dito anno
de 1868 que trata da passagem dos Monitores pelas baterias de Curu-
paity consta o seg-uinte: Sua Excellencia o Senhor Chefe de Di-
visão Alvim receba também meus agradecimentos e louvores pela
parte activa que tomou não só na promptificação dos Monitores
como na condignação que prestou a sua brilhante passagem. De
tudo vou informar ao Governo Imperial com a devida clareza e im-
parcialidade. Da ordem do dia numero 131 de 23 de Março do mesmo
anno: louvo com toda effusão do meu coração ao Excellentissimo
Senhor Chefe de Divisão Alvim pelo excellente e muito proveitoso
serviço que prestou em seu posto como Chefe do Estado Maior e
Commandante da Segunda Grande Divisão.

Da Ordem do dia sob numero 162 de 22 de Junho do dito anno,
que trata da passagem dos encouraçados "Silvado", "Cabral" e "Pi-

atihy" pelas baterias de Humaytá consta o seguinte: Rendendo
Graças a Divina Providencia que tanto tem protegido a justa causa
que pleiteamos, e congratulando-me com a Esquadra do meu com-
mando pelo triumpho alcançado ainda uma vez pelas Armas Im-
peries, não posso deixar de louvar o Excellentissimo Sr. Chefe de
Divisão Alvim pelas providencias acertadas que tomou, tino c in-
tclligencia com que dirigiu toda a operação, e protecção que prestou
aos navios que subiram, protecção que proporcionou grandemente
o bom êxito da operação.

Da Ordem do Dia n. 198, de 23 de Dezembro dito, que Irata
da passagem pelas baterias de Angostura, pelos encouraçados "Lima

Barros" e "Silvado" 
que desceram para receber munições, consta o

seguinte: Todo o serviço foi desempenhado com a maior presteza
e zelo, e mais uma vez mostrou sua actividade e perícia o Excellen-
tissimo Senhor Chefe Alvim pelas acertadas ordens que deu para a
promptificação de tudo quanto receberam os ditos navios. Deixou o
lugar de Chefe do Estado Maior da Esquadra em 6 de Fevereiro
de 1869; passou para a corveta "Nictheroy" da qual desembarcou
no Rio de Janeiro a 23 do dito mez de Fevereiro de 1869, tendo sa-
hido de Montevidco a 18 do mesmo.
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Foi promovido ao posto de Chefe de Esquadra por Decreto de
2 de Dezembro de 1869 .¦ Por communicação da Secretaria de 4 de
Abril de 1870, constou ter sido nomeado, naquella data, Membro
effectivo do Conselho Naval. Por Aviso de 17 de Noxembro de 1870
foi nomeado para commandar o Primeiro Districto Naval: apresen-
tou-se a bordo do encouraçado "Brazil" e assumiu o referido com-
mando em 19 do mesmo mez, ficando exonerado de Membro effe-
ctivo do Conselho Naval. Sahiu para Santa Catharina no dia 25 de
Maio de 1871, e entrou arribado no dia seguinte. Em 14 de Junho
do dito anno sahiu para Santa Catharina e alli chegou no dia 16 do
mesmo mez.

Por Aviso de 26 de Setembro do dito anno de 1871, foi nomeado
para servir o lugar de encarregado do Quartel General da Marinha,
entregando o commando da Divisão a seu cargo ao Chefe de Es-
quadra Barão da Passagem. Fez entrega do commando da Divisão
Naval do primeiro Districto ao Chefe de Esquadra Barão da Pas-
sagem a 14 de Outubro do dito anno, em Santa Catharina. Passou
para a corveta "Belmonte" em 18 do mesmo mez, afim de seguir
para o Rio de Janeiro e chegando a esta Corte no dia 21, des-
embarcou e assumiu seu lugar do Quartel General de Marinha no
dia seguinte. Cabe a sua Exccllencia, o voto de louvor e gratidão,
votado pela Câmara dos Deputados em Sessão de 11 de Maio de
1870 a todos que conquistaram para a Pátria gloria impericivel, na
guerra do Paraguay até o brilhante feito d'armas do 1" de Março,
honroso termo da guerra provocada pelo ex-Presidente d'aquella
Republica.

Apresentou sua patente de Chefe de Divisão mostrando ter pago
no devido tempo os respectivos emolumentos, e bem assim a pa-
lente de sua ultima promoção também em regra. Apresentou o Di-
ploma de Official da Imperial Ordem da Rosa por Decreto de 3 de
Janeiro de 1866; o Diploma do Titulo de Conselho por Decreto de
8 de Junho de 1870; o Diploma de Commendador da Ordem de São
Bento de Aviz por Decreto de 14 de Julho do mesmo anno; o Di-
ploma de Official do Cruzeiro por Decreto de 21 de Junho de 1867;
c bem assim o Diploma de Dignatario da mesma Ordem do Cru-
zeiro por Decreto de 28 de Dezembro de 1868.

Apresentou Carta Imperial pela qual foi nomeado por Decreto
de 10 de Julho de 1872, Barão de Iguatemy. Apresentou o Aviso
da Secretaria do Império de 31 de Dezembro de 1872 permittindo-
lhe licença para acceitar e usar a nomeação de Gran Cruz da Ordem
de Santo Estanisláo com que foi agraciado por Sua Magestade o
Imperador da Rússia. Consta mais do Aviso datado de 12 de Agosto
de 1872, ter sido nomeado Presidente da Commissão encarregada
de dar nova organização á lotação dos navios da Armada. Por
Aviso de 20 de Fevereiro de 1873, foi nomeado Presidente da Com-
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missão encarregada de apresentar um projecto de revisão das ta-
bellas números 13 e 16 de 11 de Abril de 1857, relativas ao material
náutico encarregado aos Mestres, tanto dos navios armados como
desarmados, de modo que remova os embaraços actualmente encon-
trados na execução das mesmas.

Por Aviso da Secretaria de Estado dos Nagocios da Marinha
de 23 de Julho de 1873, deu sciencia que pela Reparlição da Guerra e
Marinha do Governo da Republica do Peru, foi communicado a
nossa Legação ter sido expedido ordem para o prompto pagamento
da quantia de 20:000$000 (vinte contos de réis) devido á Companhia
de reboques da Cidade do Rio de Janeiro, pelos serviços prestados
ao Ministro Peruano, "Manco Capac", pedindo ao mesmo tempo
que fossem apresentados á Sua Excellencia o Senhor Chefe de Ei-
quadra Barão de Iguatemy, os devidos agradecimentos d'aquelle
Governo, pela justiça, com que na qualidade de arbitro, procedeu
na questão que se suscitou por semelhante motivo. Por Aviso de
28 de Agosto de 1873, foi louvado pelos importantes serviços que
prestou na direcção do Quartel General de Marinha e nomeado para
conimandar em Chefe as Forças Navaes do Brasil no Paraguay e em
Matto Grosso.

Por outro Aviso de igual data, resolveu Sua Excellencia o Se-
nhor Ministro da Marinha que para o bom desempenho do serviço
continuasse este official General da direcção do Quartel General de
Marinha até a véspera de seu embarque. Fez entrega da direcção
do Quartel General de Marinha, na fôrma do disposto no artigo 8°
do paragrapho 2." do Regulamento que baixou com o Decreto a, 5.278
de 10 de Maio de 1873, ao Capitão de Mar e Guerra, Assistente do
Ajudante General d'Armada, Pedro Antônio Luiz Ferreira, em 31 de
Agosto de 1873, por ter de seguir no dia seguinte para o Paraguay
afim de assumir o commando em Chefe da Força Naval ali esta-
cionada. Por Aviso de 19 de Maio de 1874 foi exonerado a seu pe-
dido do Conmiando em Chefe das Forças Navaes no Paraguay e
Matto Grosso.

Apresentou-se a bordo do transporte "Vassimon" no Rio de

Janeiro no dia 1° de Setembro de 1873 e seguindo viagem chegou a
Montevidéo a 9 do dito mez e anno. Assumiu o commando da Força
Naval no Paraguay e Matto Grosso a 20 do citado mez, data em

que passou do dito transporte "Vassimon" 
para o encouraçado

"Barroso" c apresentou-se a bordo a 27. Seguiu em commissão

para Malto Grosso na lancha a vapor "Corumbá" em 10 de Janeiro
de 1874 e apresentou-se a bordo do Aviso "Fernandes Vieira" a 18,

passou a confluência do rio Apa para Matto Grosso a 14 do mesmo
mez <• anno. Regressando ao Paraguay passou a confluência do rio
Apa a 28 de Janeiro du dilo anno, e chegando a Assumpção a 31 do
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dito mez de Janeiro, apresentou-se nesta data a bordo do encoura-

çado 
"Barroso". Fez entrega do commando em Chefe da Força

Naval do Paraguay e Matto Grosso, ao Chefe de Esquadra Barão
da Passagem em 5 de Julho de 1874, conforme fez constar em ordem
do dia sob n. 84, transcrevendo o Aviso do Ministério da Marinha
datado de 8 de Junho anterior no qual é louvado em nome de Sua
Magestade o Imperador pelo zelo e intelligencia de que deu inequi-
vocas provas no desempenho desta importante commissão. Passou
em Assumpção para o transporte "Bonifácio" afim de seguir para o
Rio de Janeiro em 5 de Julho de 1874, e apresentou-se a bordo na
mesma data, chegou a Santa Catharina a 21 e ao Rio de Janeiro a
24 tudo de Julho do dito anno, data em que desembarcou. Apresen-
tou-se ao Quartel General da Marinha em 25 do dito mez e anno.
Por Decreto de 6 de Agosto de 1874 foi nomeado membro effectivo
do Conselho Naval.

Por Aviso de 16 de Fevereiro de 1875 féi mandado louvar com
os demais membros da commissão que procedeu ao exame dos Por-
tos da Província do Paraná, por terem bem desempenhado os tra-
balhos de que foram encarregados, dando-se-lhe conhecimento do
Aviso do Ministério da Agricultura de 11 do mesmo mez, que de-
clara terem desempenhado satisfatoriamente a commissão de que
foram encarregados, em Novembro do anno anterior, do exame dos
portos da Província do Paraná. Por Decreto de 3 de Novembro de
1876, foi nomeado para o lugar de Director da Escola de Marinha;
do qual tomou posse e assumiu em exercício a 6 do dito mez e anno.
Por Aviso de 9 de Dezembro de 1878, obteve 40 dias de licença na
fôrma da lei, para tratar de sua saúde, onde lhe convier.

Por Decreto de 28 de Dezembro de 1876, foi promovido ao posto
de Vice-Almirante Graduado. Apresentou-se da licença a 24 de Ja-
neiro de 1879. Por Decreto de 31 de Dezembro de 1880 foi promo-
vido a Vice-Almirante. Por Aviso de 13 de Janeiro de 1881 foi no-
meado para ir em commissão ao sul do Império afim de inspeccionar
todos os estabelecimentos e forças de Marinha tendo recebido ins-
trucções pela Secretaria de Estado. Por Decreto de 29 desse mez
foi-lhe conferida a Gran Cruz da Ordem de S. Bento de Aviz de
que apresentou o respectivo diploma. A 1" de Fevereiro interrompeu
o exercício de Director da Escola de Marinha, apresentou-se ao
Quartel General a 4 e a 6 seguiu no vapor "America" 

para Santos
afim de encetar a commissão para que fora nomeado e depois de ter
estado nas Províncias do Paraná e Santa Catharina chegou ao Rio
Grande do Sul a 6 de Março.

Regressou á Corte a 29 de Junho; apresentou-se ao Quartel Ge-
neral a Io de Julho e nesse mesmo dia reassumiu a Diretoria da Es-
cola de Marinha. Por Aviso de 5 desse mez foi louvado pelo inte-
resse, zelo e dedicação pelo serviço que mostrou no desempenho da
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commissão de que fora encarregado por Aviso de 13 de Janeiro,
cujo serviço, o Governo tomou na maior consideração. Apresentou
patente de sua promoção. Por Decreto de 22 de Abril de 1882, foi
promovido a Almirante Graduado, do que apresentou patente em
16 de Junho seguinte. Falleceu a 10 de Fevereiro de 1883.

Archivo da Marinha, 12 de Janeiro de 1929.

Celso Roméro Adauto de Oliveira Mello
Director do Archivo da Marinha Sargento Naval

JOÃO FERNANDES DA COSTA

Filho legitimo de íjoão Fernandes da Costa e de D. Maria
Joaquina de Jesus, natural do Rio de Janeiro, nasceu a 18 de Agosto
de 1808.

Em virtude do Aviso da Secretaria de Estado dos Negócios da
Marinha de 16 de Março de 1825, se lhe assentou praça de Aspi-
rante a Guarda Marinha em 18 do mesmo mez e anno e tendo con-
cluido os estudos da Academia foi promovido a Guarda Marinha,
por Aviso de 18 de Novembro de 1826 e na mesma data embarcou
na fragata "Isabel". Foi promovido ao posto de Segundo Tenente
por Decreto de 18 de Outubro de 1828. Desembarcou da fragata
'Isabel" em 14 de Janeirtn de 1829. Em 10 de Setembro do dito
anno de 1829 embarcou para o brigue-barca "Sete de Setembro" de-
pois denominado "S. Christovão" do qual desembarcou em 6 de

Julho de 1830.
Por Aviso de 19 do mesmo mez foi nomeado para commandar

o referido brigue-barca "S. Christovão" em desarmamento, e des-
embarcou delle em 17 de Janeiro de 1831. Por Aviso de 4 de Março
da 1833 se lhe concederam 4 mezes de licença para tratar de sua
saúde. Em 30 de Outubro do dito anno embarcou para a fragata
"Bahiana" em 8 de Janeiru de 1834 passou para a fragata "Príncipe

Imperial" c delia desembarcou em 5 de Maio do dito anno. Por
Aviso de 17 do mesmo mez foi nomeado para commandar a corveta
"Liberal" em desarmamento, c delia passou a commandar o brigue
"Niger" também em desarmamento cm 16 de Outubro do dito anno;
desembarcou do dito brigue em 24 de Novembro do mesmo anno
de 1834 Por Aviso de 28 de faneiro de 1835 se lhe concederam
3 mezes de licença para tratar de sua saúde.

Por Aviso de 27 de Maio do dito anno obteve 6 mezes de li-
cença na fôrma da lei Apresentou-se no Quartel General da Ma-
rinba em 1 de Dezembro do dito anno c na mesma data deu parte de



EXTRATOS DO REGULAMENTO DA BIBLIOTECA, AR-

QUIVO DA MARINHA E "REVISTA MARÍTIMA"

APROVADO PELO DECRETO N. 17.578, DE 2 DE DE-

ZEMBRO DE 1926.

CAPITULO X

Da "Revista Marítima Brasileira"

Art. 38 — A Revista Marítima Brasileira é uma publicação
destinada a tratar de quaesquer assumtos 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 asumtos
relativos á marinha e seus diferentes ramos.

Art. 41 — Os artigos destinados á publicação pela Revista
Marítima só serão entregues á impressão depois de vistos e apro-
vados pelo redator-chefe.

Art. 44 — Ao Secretario compete:

e) a revisão de todas as provas que não sejam para esse fim
requisitadas pelos autores-

Art. 47 — Para estimular o estudo dos asumtos profissionais,
o Ministro nomeará uma comissão especialmente incumbida de
escolher, dentre os trabalhos publicados na Revista Marítima du-
rante o ano, o que fôr a seu juizo de maior utilidade pratica para a
marinha.

Art. 48 — Ao autor do trabalho escolhido, a comissão conce-
dera como prêmio uma medalha de ouro com o respectivo diploma.

Art. 49 — A concessão desse prêmio deverá constar dos assen-
tamentos do oficial distinguido, e, si ele pertencer á classe ativa,
lhe será levada em conta para a sua promoção.

Art. 50 — A Revista, em pagina especial, no primeiro nume-
ro do ano seguinte, inscreverá o nome do autor e o titulo do traba-
lho premiado. <
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REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA^

Destinada aos interesses da Marinha Nacional de Guerra e Mercante

ASSIGNATURA ANNUAL
Brasil Estrang.

Para Officiaes i Wyf.rritn p Armaria í 8?222 *«»r>nn
Para sub-officiaes \Exerclt0 e Armada ( 7$000 12$00o
Para officiaes de Marinha Mercante e emprega-

dos civis do Ministério da Marinha 9$000
Associações das Marinhas e Repartições 9S000 14$000
Associações estranhas á Marinha 10S000 14S000
Civis estranhos á Marinha 10$000 14$000
Numero do mez 1$500
Numero atrazado 2$000

PAGAMENTO ADEANTADO.

As assignaturas desta Revista podem começar em qualquer época,
mas terminam sempre em Junho e Dezembro

Toda a correspondência relativa á mesma Revista deve ser
remettida para a rua D. Manoel n. 15

Aos nossos assignantes 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
residência, afim de não haver extravio na entrega

Das marinhas de commercio e de recreio solicitamos o favor de nos
enviarem, sempre que puderem, quaesquer informações úteis

ou noticias de interesse geral dignas de publicação
Admittindo a inserção de annuncios, principalmente dos que se re-

lacionem com a vida maritima, constitue também esta Re-
vista um excellente repositório de informações de

toda ordem, largamente divulgada pelo
Brasil e pelo Estrangeiro

Os annuncios, da mesma fôrma que as assignaturas, poderão come-
çar em qualquer data, sendo os seguintes os seus preços:

Tamanho Por anno Por semestre

Pagina inteira  180$000 100S000
Meia pagina  100$000 60S000

As gravuras, bem como as alterações de annuncios, serão pagas
em separado

Os pagamentos, quer de assignaturas, quer de annuncios, d" pessoas
que residam fora desta Capital, só poderão ser feitos

por vales postaes

^ ^
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BIBLIOTECA DA MARINHA

Relação das Revistas estrangeiras recebidas regularmente pela
Biblioteca da Marinha

ALEMANHA — "Nachrichten für Lufefahrer".
ARGENTINA — "Economia Argentina". Revista Militar".

"Boletim dei Centro Naval Argentino".

CHILE — "Revista de Marina. "Memorial dei Ejercito de
Chile".

, CUBA — "Neptuno". "Boletim dei Ejercito".
ESTADOS UNIDOS — "U. S- Naval Institute Procee-

dings". "Scientific American". "Internacional Telephone Revi-
ew". "Coast Artillery Journal". 

"Aviation".

FRANÇA — "LAeronautique". "La Revue Marine". "La

Nature". "La 
pêche Maritime". "Memorial de rAiLillerie Fran-

çaise".
EQUADOR — "El Ejercito Nacional". "Revista Munici-

pai".
HESPANHA — "Ibérica". "Espaíia Maritima". "Revista

General de Marina". "Técnica".

INGLATERRA — "The 
Journal of the Royal Aeronautical

Society". "The 
Journal of the Royal Artillery". "The Naval and

Militar Record". "The Nautical Magazine".

ITÁLIA — "LUniverso". "Revista Maritima". "L'Ala

d'Italia". "LTtalia Marinara".

MÉXICO — "Revista Aerca". "Revista dei Ejercito y de Ia
Marina"-

PERU — "Revista de Marina".
PORTUGAL — "Boletim da Agencia G. das Colônias".
URUGUAI — "Revista Maritima". "Revista Militar y

Naval".

Nota — Além das Revistas acima, outras são recebidas irre-
gularmente.
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Represeutantes dos Srs. Cory Brothers & Co. Ltd.
de Cardiff e Londres

IMPORTADORES DE CARVÃO DE PEDRA
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Officinas de machinas, construcção naval e fundições de ferro e
bronze na Ilha dos Ferreiros
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: Depósitos: ILHA DOS FERREIROS E PONTA D AREIA

PRAÇA MAUA' N. 7 — 10» Andar — Sala 1003
/ Escriptorios 1.3-4715

Tele hones- 
Deposito / 8-0376

i Idem í Nictherov 1373
' Officinas '. ) 8-5464

Endereço Postal CAIXA 774. Endereço telegraphico "CAMBRIA"
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"RUPTURITA"
ALTO EXPLOSIVO BRASILEIRO

1 "TYPO HYDRAULICO": único explosivo nacional classificado como de PRl-
§ MEIRA CLASSE, isto é, como similar da "Blasting-gelatine", da Gelignite e
1 da Dynamite NOBEL a 75 %, de accordo com o seu modelar caderno de en- S

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 ÁLVARO ALBERTO, Official de Marinha,
Professor de Explosivos da ESCOLA NAVAL

"A.L.EJC-AIM-DPBIIMITA."
PATENTE 14.166

3
? Explosivo regulamentar na Marinha de Guerra Brasileira, para o carregamento 5

de ruínas submarinas e bombas de aviação
TINTA TÓXICA 1'OLYVALKNTE
para pintoras submarinas

§ Regulamentar na Marinha de Guerra Brasileira
PATENTE 14.743 I

UOEIRIE IUSIUIH E EHPLQS1UQS RUPTURITA
CAPITAI, KTÍAIJSADO, 2.400:000$000

j TELEPHONE: N. 3650 :: CAIXA POSTAL 2321

| End. Telegr.; "Rupturita"—Códigos: A- B. C, Ribeiro, Bentley. '
RUA S.PEDRO, 23-5'.ANO.

RIO DE JANEIRO —)(— BRASIL*aMitiiiiiiiii:3iiiiiHitiiicaiiiiiiiiiiiiC3nii»iiiiiig3iiiiiiiniiiC3iiiniiiinic3tiiiiiiiuiic3iiiiiiii3iiig3tiiiiiiiiHic3iiiiiiiiiiitC3ti»iiiiii«ciiiitiiiiiiiig>^

I AO REI dos MARES 1
vW^^-^. Artigos sanitários e canalisações

Ir. ^P® submarinas

«

I Ipll MEDEIROS SARTORE&C. í
| lÉÉ^l Successores de MEDEIROS & BORGES

j RUA THEOPHILO OTTONI, 162
i

i
j

iTelephone \ovie lOOtt

suo ns .um: uso ê
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I COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO LLOYD BRASILEIRO j
A MAIOR COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO DA
AMERICA DO SUL

| 70 navios em trafego, com capacidade para 328.680 tone- |
ladas de carga, dos quaes 33 de passageiros

Principaes linhas — PARA O ESTRANGEIRO:
i SANTOS - HAMBURGOS — 6 excellentes paquetes |

2 viagens mensaes — Sabidas do Rio para a Europa =
a 15 e 30.

SANTOS-NEW-YORK — 6 rápidos vapores — 2 viagens |
1 mensaes — Partidas de Santos a 15 e 30.
| SANTOS-NEW ORLEANS — 7 rápidos vapores — |

viagens mensaes ¦— Partidas do Rio para America i
13 e 28. |

rvIANÁOS-BUENOS AIRES — 6 paquetes — 2 viagens §
mensaes — Sahidas do Rio para o norte a 11 e 26 |
para o sul a 10 e 25. 3

| MONTEVIDEO-CORUMBÁ — 3 novos navio-motores j
2 viagens mensaes—Sahidas de Montevidéo a 10 e 25 g

CABOTAGEM:
| SANTOS-BELEM — 6 confortáveis navios, inclusive f

luxuoso "Alte. 
Jaceguay" — 1 viagem semanal — Par- \

tidas do Rio ás 6as. feiras para o norte.
RIO-PORTO ALEGRE — 3 navios — 1 viagem semanal |

Partidas do Rio ás 5as. feiras. §

| SANTOS-PENEDO — 3 navios — Viagens de 10 em 10 j
Ç dias — Partidas do Rio a 10, 20 e 30, para o Norte.

RIO-LAGUNA — 2 navios — 4 viagens mensaes — Par- j
tidas do Rio a 7, 15, 22 e 30.

| RECIFE-PORTO ALEGRE — 7 navios, typo MANTI- |
QUEIRA — 1 viagem semanal. |

1 ANTONINA-TUTOYA—2 navios, 1" viagem de 28 em 28 dias. j
PASSAGENS E CARGAS

No escriptorio central á Rua do Rosário ns. 2 a 22.
Telephone: 4-4041. ligande dependências

PASSAGENS
Na Soe. Anonyma Viagens Internacionaes, á Rua

Treze de Maio n" 64—A — Na Soe. Anonyma
Martinelli, á avinida Rio Branco n 108

,j|
^IIIIIIllllllCailllilll»lllC3HIIHIIIIiIC3lllllllll(IJC3lilllíllllllCJfllllllllllIC21IllllllllllC2lllllIIIIlllCaillillllilllC311llllllllIIC3l(lllilllllrCaiIlllllllIUC3lf?



»*?»?¦»???????????????????????????????????????????

B
Í
h
H
M
Ms
M

££
M
H
H

N
N

2
Eu

s s

I VAGO I
5

E
u

3 G
2
5

3

j
*.. s

S 2
22
M
X
X
N
«

3cxixxxxrixxxxrzxiixzzzigztrxxxxrxixxxxxxxizxxxxxx3@



EXTRATOS DO REGULAMENTO DA BIBLIOTECA, AR-

QUIVO DA MARINHA E "REVISTA MARÍTIMA"

APROVADO PELO DECRETO N. 17.578, DE 2 DE DE-

ZEMBRO DE 1926.

CAPITULO X

Da "Revista Maritima Brasileira"

Art. 38 — A Revista Maritima Brasileira é uma publicação
destinada a tratar de quaesquer assumtos 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 asumtos
relativos á marinha e seus diferentes ramos.

Art. 41 — Os artigos destinados á publicação pela Revista
Maritima só serão entregues á impressão depois de vistos e apro-
vados pelo redator-chefe.

Art. 44 — Ao Secretario compete:

e) a revisão de todas as provas que não sejam para esse fim
requisitadas pelos autores-

r
Art. 47 — Para estimular o estudo dos asumtos profissionais,

o Ministro nomeará uma comissão especialmente incumbida de
escolher, dentre os trabalhos publicados na Revista Maritima du-
rante o ano, o que fôr a seu juízo de maior utilidade pratica para a
marinha.

Art. 48 — Ao autor do trabalho escolhido, a comissão conce-
dera como prêmio uma medalha de ouro com o respectivo diploma.

Art .49 — A concessão desse prêmio deverá constar dos assen-
tamentos do oficial distinguido, e, si ele pertencer á classe ativa,
lhe será levada em conta para a sua promoção.

Art. 50 — A Revista, em pagina especial, no primeiro nume-
ro do ano seguinte, inscreverá o nome do autor e o titulo do traba-
lho premiado.
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REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA 
^~^

Destinada aos interesses da Marinha Nacional de Guerra e Mercante

ASSIGNATURA ANNUAL
Brasil Estrang.

12$000

14S000
14S000
14$000

Para officiaes J p-vprr-itn p Armaria ' 8$000
Para sub-officiaes \ Exercito e Armada ^ 7$0fj0
Para officiaes de Marinha Mercante e emprega-

dos civis do Ministério da Marinha 9$000
Associações das Marinhas e Repartições 9$000
Associações estranhas á Marinha 10S000
Civis estranhos á Marinha 10S000
Numero do mez 1S500
Numero atrazado 2$000

PAGAMENTO ADEANTADO

As assignaturas desta Revista podem começar em qualquer época,
mas terminam sempre em Junho e Dezembro

Toda a correspondência relativa á mesma Revista deve ser
remettida para a rua D. Manoel n. 15

Aos nossos assignantes 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

residência, afim de não haver extravio na entrega

Das marinhas de commercio e de recreio solicitamos o favor de nos
enviarem, sempre que puderem, quaesquer informações úteis

ou noticias de interesse geral dignas de publicação
Admittindo a inserção de annuncios, principalmente dos que se re-

lacionem com a vida maritima, constitue também esta Re-
vista um excellente repositório de informações de

toda ordem, largamente divulgada pêlo
Brasil e pelo Estrangeiro

Os annuncios, da mesma fôrma que as assignaturas, poderão come-
çar em qualquer data, sendo os seguintes os seus preços:

Tamanho

Pagina inteira
Meia pagina ..

Por anno Por semestre

180$000
100Ç000

100SOOO
GOÇOOO

As gravuras, bem como as alterações de annuncios, serão pagas
em separado

Os pagamentos, quer de assignaturas, quer de annuncios, de pessoas
que residam fora desta Capital, só poderão ser feitos

por vales postaes

é*J
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BIBLIOTECA DA MARINHA

Relação das Revistas estrangeiras recebidas regularmente pela
Biblioteca da Marinha

ALEMANHA — "Nachrichten für Lufefahrer".
ARGENTINA — "Economia Argentina". Revista Militar".

"Boletim dei Centro Naval Argentino".
CHILE — "Revista de Marina. "Memorial dei Ejercito de

Chile".
CUBA — "Neptuno". "Boletim dei Ejercito".
ESTADOS UNIDOS — "U. S- Naval Institute Procee-

dings". "Scientific American". "Internacional Telephone Revi-
ew". "Coast Artillery Journal". "Aviation".

FRANÇA — "UAeronautique". "La Revue Marine". "La
Nature". "La 

pêche Maritime". "Memorial de l'Artillerie Fran-
çaise". *

EQUADOR — "El Ejercito Nacional". "Revista Munici-
pai".

HESPANHA — "Ibérica". "Espaíía Maritima". "Revista
General de Marina". "Técnica".

INGLATERRA — "The 
Journal of the Royal Aeronautical

Society". "The 
Journal of the Royal Artillery". "The Naval and

Militar Record". "The Nautical Magazine".
ITÁLIA — "L'Universo". "Revista Maritima". "L'Ala

dltalia". "L'Italia Marinara".

MÉXICO — "Revista Aérea". "Revista dei Ejercito y de Ia
Marina".

PERU' — "Revista de Marina".
PORTUGAL — "Boletim da Agencia G. das Colônias".
URUGUAI — "Revista Maritima". "Revista Militar y

Naval".

Nota — Além das Revistas acima, outras são recebidas irre-
gularmente.
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í WALTER & Co. |
RUA S. PEDRO N. 71

RIO DE JANEIRO ?

j 71, Rua do Carmo, 12 f
SÃO PAULO |

j Comissões e Consignações. Secção Oe Engenharia j
SEGUROS TERRESTRES E MARÍTIMOS \

Representantes de *

!Sjrlil.GJriiislroiig,lituioríli&o.,Lld.|
Constructores 

de navios mercantes para passageiros e carga, v
transportes de todos os typos — Locomotivas — Ferra- ê
mentas Pneumaticas — Descaroçadores de Algodão 7
Machinas especiaes de vários typos. 3

VICKERS — ARMSTRONGSi LTD.,
| Constructores de navios de Guerra de todos os typos — \

Artilharia 

— Munições — Machinas Hydraulicas 9
— Motores Diesel — - Guindastes Electricos. |

j 
COMMERCIAL UNION ASSURANCE CO.,:

Í* LTD. 

— Seguros Terrestres e Marítimos í
MERRYWEATHER & SONS, LTD.,
Material para cxtincção de incêndios

í ÓLEOS LUP. RJ LI CANTES DE ALTA CLASSE
marca "GRIFFON"

LIPTON. LIMITED, *

(Chá, 

Conservas, etc, etc
LONDRES jjj

JACOB WALTER & C.
8, Lloyds Avenue F. C 3

i



r THE BRAZILIAN COAL CO. LTD.
RIO DE JANEIRO

Representantes dos Srs. Cory Brothers & Co. Ltd.
 de Cardif f 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 AREI A j

jjj Depósitos: ILHA DOS FERREIROS E PONTA D'AREIA

PRAÇA MAUA' N. 7 — 10» Andar — Sala 1003
/' Escriptorios \ 3-4715

_, , \ Deposito / 8-0376Telephones:, ; -x 
I Idem í Nictheroy 13/3
( Officinas ) 8-5464

Endereço Postal CAIXA 774. Endereço telegraphico "CAMBR1A"
'm
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ALTO EXPLOSIVO BRASILEIRO

"TYPO HYDRAULICO": único explosivo nacional classificado como de PRl-
j MEIRA CLASSE, isto é, como similar da "Blasting-gelatini", da Gelignite e g

da Dynamite NOBEL a 75 %, de accôrdo com o seu 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 n
| Patentes números 9.970 e 11.638 de ÁLVARO ALBERTO, Official de Marinha, j

Professor de Explosivos da ESCOLA NAVAL
"AL.EXA1M-DRIIMI-T.A."

PATENTE 14.166
H Explosivo regulamentar na Marinha de Guerra Brasileira, para o carregamento g

de minas submarinas e bombas de aviação
TINTA TÓXICA FOL-YVALBNTE

para pinturas submarinas

I Regulamentar na Marinha de Guerra Brasileira
PATENTE 14.743

u §
c

CAPITAI, REAUSADO, 2.400:000$000
TELEPHONE: N. 3650 : 

'-. CAIXA 
POSTAL 2321

| End. Telegr.: "Rupturita"—Códigos: A- B. C, Ribeiro, Bentley. :
RUA S. PEDRO, 223 -S AIMD.

RIO DE JANEIRO —) (— BRASIL
»ÍfflHimniMIMIM»nainlilMI»nilMMIM^

j AO REI dos MARES
(v^f^^^ Artigos 

sanitários e canalisações |
h 
'^jlííÉP submarinas ;

| ||l|§ MEDEIROSSAKTOKE&C. I
í mÓ^&L Successores de MEDEIROS & BOEGES

I RUA THEOPHILO OTTONl, 162
i IVIYi.ltone \ovie !«>»«

as& sdb<: ja*b<:bm&o
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| COMPANHIA DE NAYEGAÇÁO LLOYD BRASILEIRO |
A MAIOR COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO DA

AMERICA DO SUL

| 70 navios em trafego, com capacidade para 328.680 tone- g
ladas de carga, dos quaes 33 de passageiros

Principaes linhas — PARA O ESTRANGEIRO: j
| SANTOS - HAMBURGOS — 6 excellentes paquetes |

2 viagens mensaes — Sahidas-' do Rio para a Europa =
a 15 e 30. §

| SANTOS-NEW-YORK — 6 rápidos vapores — 2 viagens \
1 mensaes — Partidas de Santos a 15 e 30.
I SANTOS-NEW ORLEANS — 7 rápidos vapores —- f

viagens mensaes — Partidas do Rio para America i
13 e 28.

MANÁOS-BUENOS AIRES — 6 paquetes — 2 viagens ]
mensaes : Sahidas do Rio para o norte a 11 e 26 |
para o sul a 10 e 25.

| MONTEVIDEO-CORUMBÁ — 3 novos navio-motores ]
— 2 viagens mensaes—Sahidas de Montevidéo a 10 e 25 5

CABOTAGEM:
| SANTOS-BELEM — 6 confortáveis navios, inclusive o |

luxuoso 
"Alte. 

Jaceguay" — 1 viagem semanal — Par- |
tidas do Rio ás 6as. feiras para o norte.

RIO-PORTO ALEGRE — 3 navios — 1 viagem semanal |.
— Partidas do Rio ás 5as. feiras.

I SANTOS-PENEDO — 3 navios — Viagens de 10 em 10 j
j§ dias — Partidas do Riu a 10, 20 e 30, para o Norte.

| RIO-LAGUNA — 2 navios 4 viagens mensaes — Par- |
tidas do Rio a 7, 15, 22 e 30.

! RECIFE-PbRTO ALEGRE — 7 navios, typo MANTI- j
QUEIRA — 1 viagem semanal.

ANTONINA-TUTOYA- 2 navios. 1 viagem de 28 cm 28 dias. |
PASSAGENS E CARGAS . |

No escriptorio central á Rua do Rosário ns. 2 a 22.
Telephone: 4-4041. ligande dependências

PASSAGENS
Na Soe. Anonyma Viagens Internacionaes, á Rua

Treze de Maio n° 64—A — Na Soe. Anonyma
Martinelli, á avinida Rio Branco n 108
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flpparelhos e artigos üe protecção para todos os perigos: na terra, no mar e no ar

SIEBE, GORMAN & Co. Ltd.
SHFETY AND SUBMARIHE ENGIKEERS

187 - WESTMM8TEBBB1DBE BOAD -187—london s. e. i
ALL BRITISH

Extinctores de incêndio. Mascaras contra gazes

ESPECIALIDADES :
APPARELHOS COMPLETOS DE ESCAPHANDKOS MARÍTIMOS E FLUVTAES
DE TODOS OS TYPOS.
ACCESSORIOS E PEÇAS AVULSAS PARA OS DITOS.
APPARELHOS E ACCESSORIOS PARA QUALQUER TRABALHO E OBRA SUB-
MARINA taes»como: "SINOS HYDRAULICOS — LÂMPADAS ELECTRICAS — TE-

LEPHONES — BROCAS PNEUMATICAS para rochedos, metaes
e madeira — COMPRESSORES — EXPLOSIVOS — DETO-
NADORES — FIOS ELECTRICOS — BOMBAS CENTRÍFUGAS
— PONTÕES DE SALVAMENTO — APPARELHOS PARA
CORTE E SOLDA OXY-ACETYLENICA SUBMARINA".

EXTINCTORES DE INCÊNDIO e MATERIAL PARA CORPOS DE BOMBEIROS.
MASCARAS CONTRA GAZES ASPHIXIANTES para fins militares, industriaes e uso
geral.
MASCARAS CONTRA POEIRA.
MASCARAS CONTRA FUMAÇA — ESCUDOS E CAPACETE PARA SOLDA AU-

TOGENA — ÓCULOS DE TODA ESPÉCIE.
APPARELHOS PARA RESPIRAÇÃO INDEPENDENTE COM OXYGENIO POR-
TATEIS baseados sobre principio regenerativos, para serviço de soccorro em minas, em
porões de navios e para usos geraes em atuiospheras carregadas de gazes asphixiantes e
ambientes privos de ar.
APPARELHOS PARA INHALAÇAO DE OXYGENIO PARA SOCCORRO A AFO-
GADOS, ASPIIYXIADOS, DOENTES, etc., próprio para Hospitaes, Postos de Assis-
tencia e Auto Ambulâncias.
APPARELHOS PARA ANALYSES DE GAZES.
APPARELHOS PARA SERVIÇOS DE PESQUIZAS PHYSIOLOGICAS.
MEDIDORES DOS RAYOS ULTRA VIOLETAS — MANOMETROS DE TODA
ESPÉCIE.
APPARELHOS DE PRECISÃO E METEOROLÓGICOS.
APPARELHOS E ACCESSORIOS PARA AVIAÇÃO.
ARTIGOS DE PROTECÇÃO CONTRA RAYOS X, INFRA VERMELHOS E ULTRA
VIOLETAS.
ROUPAS E ARTIGOS DE ASBESTOS CONTRA FOGO.
ROUPAS E ARTIGOS DE BORRACHA E CAUTCHOU CONTRA ÁCIDOS.
SALVAV1DAS DE TODA ESPÉCIE — MAÇAS E AMBULÂNCIAS.
LÂMPADAS DE SEGURANÇA PARA USO EM ATMOSPHERAS EXPLOSIVAS
E INFLAMMAVEIS.
CAIXAS COM PRIMEIRO MEDICAMENTO — ÁCIDO TANNICO PARA QUEI-
MADURAS.
AKTEFACTOS DE BORRACHA DE TODA ESPÉCIE.
BOMBAS DE AR, DE VÁCUO E DE ÁGUA.
INSTALLAÇÕES FRIGORIFERAS.
ETC, ETC.

DIAS GARCIA & CIA.
23, RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 23-mmuHie

Representantes exclusivos para todo o Brasil
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rWALTER & Ca j
RUA S.PEDRO N. 71

RIO DE JANEIRO j

71, Rua do Carmo, 12 !
SÃO PAULO |

j Gommissões e Gonsionaçõss. Secção de Engenharia j
SEGUROS TERRESTRES E MARÍTIMOS j
Representantes de *

i Sir W. fi. flrmsírong, Whiíworfh & o., Ltd. |
Constructores de navios mercantes para passageiros e carga. I

(transportes 
de todos os typos — Locomotivas — Ferra- jj

mentas Pneumaticas — Descaroçadores de Algodão •

Machinas especiaes de vários typos. 9
VICKERS — ARMSTRONGS, LTD.,

Constructores de navios de Guerra de todos os typos i

Artilharia — Munições — Machinas Hydraulicas q
Diesel — Guindastes Electricos. \

COMMERCIAL UNION ASSURANCE CO., 7
LTD. — Seguros Terrestres e Marítimos í
P.RRYWEATHER & SONS, LTD.,
Mate vtincção de incêndios. 1

ÓLEOS LUBRIFICANTES DE ALTA CLASSE L
marca "GRIFFON" !

LIPTON, LIMITED, *
Chá, Conservas, etc, etc. ?

t-OIMORES |

JACOB WALTER & C. I
8. Llovds Avenue F. C *í



THE BRAZILIAN COAL CO. LTD.
RIO DE JANEIRO

Representantes dos Srs. Cory Brothers & Co. Ltd.
de Cardiff e Londres

IMPORTADORES DÊ 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 D'AREIA

PRAÇA MAUA' N. 7 — 10u Andar — Sala 1003
! Escriptorios ) 3-4715
\ Deposito f 8-0376Telephones :<
/

Idem. .
Officinas.

Nictheroy 1373
5464

ÍNic
J8-5

Endereço Postal CAIXA 774. Endereço telegraphico "CAMBRIA"
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ALTO EXPLOSIVO BRASILEIRO

1 "TYPO HYDRAULICQ": único explosivo nacional classificado como de PRI-
5 MEIRA CLASSE, isto é, como similar da "Blasting-gelatine", da Gelignite e
§ da Dynamite NOBF.L a 75 ':'c, de accordo com o sen modelar caderno de en- f§

cargos, peia £. F. C. do Brasil. Adequado a trabalhos cm minas molhadas • |"TYPO VIVO": O mais adequado aos desmontes communs
I Patentes números 9.970 e 11.638 de ÁLVARO ALBERTO, Official de Marinha, ;

Professor de Explosivos da ESCOLA NAVAL
" A U- E X. A INI O 1=1 I IM I T A "

PATENTE 14.166
5 . Explosivo regulamentar na Marinha de' Guerra Brasileira, para o carregamento

de ninas submarinas e bombas de aviação =
TINTA TÓXICA PÒLYVALENTE
para pinturas submarinas

1 Regulamentar na Marinha de Guerra Brasileira
PATENTE 14.743 ã

ilCUHK IIUIUIIU í EXPLOSIVOS RIPTDIITI
' PITAL RIÍAUSADO, 2.400:000$000

I TELEPHONE: ' _—:: CAIXA POSTAL 2321
| Rupturita"—Códigos: A- B. C, Ribeiro, Bentley. |

ROA S.PEDRO, 23 5 AND. 1
| RIO DE JANEIRO —)(— BRASIL :¦
-litmiiiinit^iiiMinniicaiMiiiiiiiiicJHHiiitimc^iHauuincjinniuiiiicjiMinniiiiCJiaiinnMicjiHiiinnitrjiiiinniNitJniMiliKiicjniniMnnt^

f
Artigos sanitários e canalisações f

submarinas i>HI

AO REI dos MARES
í I

MEDEIROS SARTORE&C. I
Successores de MEDEIROS & BOBGES I

RUA THEOPHILO OTTONI, 162
Telcplione \orle lOÍMi

\

i
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I Estudo de Portos no Brasil!

| m F. V. DE
Da Inspectoria de Portos, Rios e Canaes

Manual de utilidade para o estudo dos \
portos e do regimen da costa do Brasil

I Moderno repertório de dados sobre marés, I
ventos, correntes, etc, do Atlântico Sul

j Repositório de informações sobre as pro- |
fundidades, apparelhamento e

| diques dos portos do paiz e.de um estudo \
sobre a legislação portuária brasileira

Vol. in 8o com 526 pags. e 215 gravuras-

Preço, 40$000
i< j<

Òiorarla c/ranvlsco , 77/oes \
st ¦'¦l''.«'\I C
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EXTRATOS DO REGULAMENTO DA BIBLIOTECA, AR-

QUIVO DA MARINHA E "REVISTA MARÍTIMA"

APROVADO PELO DECRETO N. 17.578, DE 2 DE DE-

ZEMBRO DE 1926.

CAPITULO X

Da "Revista Marítima Brasileira"

Art. 38 — A Revista Marítima Brasileira é uma publicação
destinada a tratar de quaisquer assuntos 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 assuntos
relativos á marinha e seus diferentes ramos.

Art. 41 — Os artigos destinados a publicação pela Revista
Marítima só serão entregues á impressão depois de vistos e apro-
vados pelo redactor-chefe.

Art. 44 — Ao Secretario compete:

e) a revisão de todas as provas que não sejam para esse fim
requisitadas pelos autores.

Art. 47 — Para estimular o estudo dos assuntos profissionais,
o Ministro nomeará uma comissão especialmente incumbida de
escolher, dentre os trabalhos publicados na Revista Marítima du-
rante o ano, o que fôr a seu juizo. de maior utilidade pratica para a
marinha.

Art. 48 — Ao autor do trabalho escolhido, a comissão conce-
dera como prêmio uma medalha de ouro com o respectivo diploma-

Art. 49 — A concessão desse prêmio deverá constar dos assen-
tamentos do oficial distinguido, e, si ele pertencer á classe ativa,
lhe será levada em conta para a sua promoção.

Art. 50 — A Revista, em pagina especial, no primeiro numero
do ano 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

ASSINATURA ANUAL
Brasil Estrang.

Para oficiais f _. .. . , } 7$000 12$000
„ ,. . < Exercito e Armada. I „...„Para sub-oficiais j 8$000
Para oficiais de Marinha Mercante e empregados civis do

Ministério da Marinha 9$000
Associações das Marinhas e Repartições 9$000 14$000
Associações estranhas á Marinha  14$000 14$000
Civis estranhos á Marinha 10$000 14$000
Numero do mez  1$500
Numero atrazado  2$000

PAGAMENTO ADIANTADO
As assinaturas desta Reznsta podem começar em qualquer época,

mas terminam sempre em Junho e Dezembro

Toda a correspondência relativa á mesma Revista deve ser
remetida para a rua D. Manoel n. 15

As nossos assinantes rogamos o especial obséquio de renovarem
sempre em tempo oportuno as suas assinatura, afim de

que não haja interrupção na remesa da Revista
Igualmente pedimos que nos comuniquem qualquer mudança de

residência, afim de não haver extravio na entrega
Das marinhas de comercio e de recreio solicitamos o favor de nos

enviarem, sempre que puderem, quaisquer informações úteis
ou noticias de interesse geral dignas de publicação

Admitindo a inserção de anúncios, principalmente dos que se re-
lacionem com a vida marítima, constitue também esta Revista um
excelente repositório de informações de toda ordem, largamente divul-
gada pelo Brasil e pelo Estrangeiro.

Os anúncios da mesma fôrma que as assinaturas, poderão co-
meçar em qualquer data, sendo os seguintes os seus preços:

Tamanho Por ano Por semestre
Pagina inteira 180$000 100$000
Meia pagina  . 100$000 60$000

As gravuras, bem como as alterações de anuncies, serão pagas em
separado.

Os pagamentos, quer de assinaturas, quer de anúncios, de pessoas
que residem fora desta Capital, só poderão ser feitos por valos postaes. |


