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PREFACIO

AGULHA DE Loun K K I . V I N
\ fhíiira mostra o novo prisma axinuithal e o novo circulo graduado sobre a eu
,r6n -- 1'u;;.

III —

O prc.se 11 Io trabalho representa a reimpressão, por
ordem do Ministério da Marinha, de sete artigos publicados na Revida Mai-itinui, Br<i:-ilcira, de Acosto i!
Setembro de 1900, pag. l lã; do Janeiro de 1901,
pag. 4f>8; de Abril o Maio do 1901, pag. 850; de Marco
de 1902, pag. láOã ; de Maio de 11MKI, pag.-131)1;
do Junho do 1903, pag. Uâ(> e de Julho de, HM Kl,
pag. 8.
« Consequência de acurado estudo do assumpto
durante cinco ai mós (1898 - 19015) de minha actividade
profissional ai liada á experiência adquirida nos cruzador Barroso c oncouraçado Riachuelo, este trabalho vem proencher uma lacuna, de ha muito sentida,
na lilteratura seientifica vernácula, pois estes conhecimentos appareccm pela primeira vez sob o aspecto
actual na nossa Marinha.
Tudo quanto ó necessário á perfeita, intelligenle
e conscienciosa comprehensão do manejo dos instrumentos náuticos de Lord Kelvin, do magnetismo dos
navios c dos seus effeitos sobre as agulhas de bordo,
da compensação e regulação das agulhas com e sem
azimuths e das sondagens no mar é aqui encontrada
em linguagem familiar aos que cultivam a sciencia
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náutica ( pois é especialmente destinado aos jovens
officiaes da nossa Marinha de Guerra) e de accordo
com as idéas rnais modernas na matéria.»
Assim nos exprimíamos cm Agosto de 1903, no
officio cm que remettèmos este trabalho ás autoridades
da Marinha. '
A parte theorica, reimpressa agora com a parte
pratica, foi mandado imprimir primeiramente pelo
Exmo. Sr. Ministro da Marinha, em 1901. Só agora,
apezar de approvada pela Directoria de Meteorologia,
appareco, sob forma mais estável, a parte pratica, graças
á bondade do Exmo. Sr. Vice-Almirante Alexandrino
de Alencar, Ministro da Marinha.
Rio de Janeiro, Julho de 1908.
RADLER DE AQUINO.
Capitão-Tenenté.

PARECERES OFFICIAES

CÓPIA

Do livro copiador de offlcios numero quatro ás paginas
noventa e seis e noventa e sete, consta a seguinte concluzão
do officio numero oincoenta e oito de quinze de Julho de mil
novecentos e um.
CONCLUZÃO

Tendo eu apreciado devidamente o trabalho que me foi
apresentado sobre os instrumentos náuticos de Lord Kelvin, que
tem publicado na Revista Marítima o Segundo Tenente Francisco
Radlcr de Aquino, e feito as resalvas que me pareceram indispensáveis sobre o tríplice aspecto por que encarei o referido
trabalho, do accordo com a minha capacidade moral, intelleetual
e pratica, folgo em concluir declarando que acho utilidade em
que seja impresso á custa do Kstado o dito trabalho, como um
elemento de disseminação de conhecimentos sobr;> as agulhas
Thomson, necessárias a qualquer Marinha e sobretudo á Brazileira, quo só ultimamente começou a se preoccupar com
assumpto de tanta importância pratica.
Saúdo e Fraternidade. — (Assignado). Américo Drazilio
Silvado, Capitão Tenente Director. — Confere, Castello Branco,
Capitão Tenente, Ajudante. — Leopoldino Guimarães, escrevente.

CÓPIA
Do livro copiador de offlcios numero seis, á paginas sessenta
e seis e sessenta e sete, consta o seguinte officio, numero
cento e cincoenta, de oito de Setembro de mil novecentos e
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três. — Ao Sr. Contr'Almirante Chefe da Repartição da Carta
Marítima. —Como me foi ordenado, li com bastante attenção,
afim de emittir parecer, o trabalho do Sr. Primeiro Tenente
d'Armada Radler d'Aquino intitulado «Estudo theorico e pratico
dos Instrumentos náuticos do Lord Kelvin. Magnetismo dos
navios. Compensação e regulação das agulhas com e sem azimuths. Sondagens no mar». A parte theorica já foi mandada
imprimirem mil novecentos e um, á custa do governo e em virtude do parecer favorável d'esta Directoria. Na parte intitulada
Compensação e regulação d'agulhas, com e sem azimuths, o
autor descreve com bastante clareza os apparelhos accessorios
da agulha Thomson, seu emprego, e bem assim os differentes
methodos para determinar os desvios, por meio de azimutiis terrestres ou celestes, por azimuths recíprocos com outra agulha
que se ache retirada em local em que não soffra perturbações e
finalmente pelo gyro uniforme do navio ou processo de Rundell.
Ensina o traçado dos diagrammas dos desvios e a maneira de
utilisal-os. Expõe com bastante methodo, quando se occupa da
compensação por meio de azimuths, o processo por meio de
tentativas e o da doterminação dos coeficientes, quando se deseja conhecer o caracter magnético do navio. Finalmente, trata
da compensação com o doflector de Thomson ou os de outros
autores, empregando o methodo dos senos ou o das tangentes,
modificado por Clausen, sendo este ultimo pouco conhecido ainda
entre nós o tendo além de outras vantagens a de dispensar
um deflector especial, servindo para esse fim os próprios imans
empregados na compensação, precisando apenas serem feitas
pequenas modificações nas actuaes bitaculas, o que, segundo diz
o citado official, se conseguirá com pequeno esforço e diminuta
despeza. A parte pratica do trabalho do Sr. Primeiro Tenente
Radler de Aquino vem contribuir para divulgar entre os nossos
camaradas o conhecimento da agulha Thomson, pois como diz o
eminente Collet: «Em um trabalho de vulgarisacão e de condensação, os dejeavolvlmentos theoricos só satisfazem o amor
próprio do autor o desanimam o leitor, fazendo-lho crer que a
questão ó ainda complicada e didicil.» A compensação das
agulhas Thomson foi entre nós iniciada, apezar da descrença de
muitos, pelo digno Capitão-Tenente Américo Brazilio Silvado,

actual Director d'esta Repartição, e sem ella não se poderá
tirar todo o partido de tão preciosos instrumentos. Quanto à
parte do trabalho intitulado « Sondagens no mar », o Director
de Hydrographia vos poderá dar opinião mais esclarecida.
Concluindo, direi que o trabalho do intelligente e estudioso
official aclia-so bem elaborado e que preenche o fim a que se
destina, mo parecendo de justiça que o (loverno fique com os
quatrocentos exemplares da «Compensação e regulação das
agulhas sem azimuths», indemnizando o autor, conforme requer,
com a quantia do duzentos mil réis (200^000), que apenas representa o custo da impressão ; devendo também mandar publicar
a parte que se refere à compensação por meio de azimuths, afim
de serem ambas distribuídas entre os nossos olliciaos.
Saúde e fraternidade. - Pelo Director (Assignado). Francisco Bwlamaqui Castello-Branco, Capitão-Tenonte Ajudante. —
Confere, Aprigio Antera de Aseeedo, Capitão de Corveta Adjuncto.
— Leopoldino Guimarães, escrevente.

COPIA
Numero 12 — Directoria de Hydrographia, 22 de Fevereiro de 1902
Ao Sr. Almirante Chefe da Repartição da Carta Marítima.—
Para dar parecer, como me cumpre, sobre o que ordenaes em
vosso despacho lançado ã margem do oíficio n. 23 do Sr. Almirante Chefe do Kstado-Maior General da Armada, devo daclarar
que: O indicador mechanico do apparolho de sondar, apresentado pelo l" Tenente Radler de Aquino. fundado na lei de
Mariotte e semelhante ao do sondographo de W. Thomson, mas
de construcção mais simples o de menores dimensões, virá, como
parece pela exposição theorica apresentada, a dar indicações
mais precisas do que este, por occasião das- sondagens. Deverá
presidir á construcção do tubo seccionado por superfícies tronconicas, o maior cuidado, porquanto um pequeno erro no seu
ealibramento trará indicações totalmente differentes das que
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deverão ser. Si bem que não se mo afigure clara a exposição do
inventor quando falia das secções tronconicas, julgo que ellas
devam ser partos integrantes do tubo de vidro, isto 6 : devam
fazer corpo commum com esto tubo. Relativamente ao seu
indicador chimico aconselhado pira as sondagens médias, <5
claro que trará maior economia do quo o usado actualmente, de
Lord Kelvin, já pelas suas menores dimensões, já pelo material
a empre^ar-se, por isso que naquelle não é sacrificado o tubo
chimico no íim de cada sondagem c sim opera-S3 apsnas a
mudança, do fio embebido em chromato de prata, o que custará
muito barati. Referindo-me ainda- ao indicador mechanico
apresentado, devo declarar quo só a experiência posterior á
construcção do alludido apparelho aqui ou onde melhor puder
ser, construcção essa que sã recommeoda á, autoridade competente, poderá permittir que seja dada uma opinião pratica sobro
o assumpto, o qual reputo de grande valor ; entretanto cabe-me
pon-lerar-vos que, tratando-se de uma modificação a fazer em um
apparelho, cujo inventor tem um privilegio, me parecia que á
construcção do tubo indicador proposto pelo Sr. 1° Tenente
Radler de Aquino deverá preceder uma communieação sobre o
assumpto ao sr. William Thomson (Lord Kelvin).
Saúde e fraternidade. — (Assignado). Luiz de Asevedo
Cadaval, Capitão de Fragata, Director.
Confere — Em HO de Março de 1900. — José Alaria Penido,
Capitão-Tenente Secretario.

Logo que tivemos conhecimento do parecer acima, do
Director do Hydrographia, apressámo-nos em mostrar quo a
idéa das secções tronconicas no interior do tubo era inteiramente nova e por conseguinte que não se tratava « de uma
modificação a fazer em um apparelho cujo inventor tem um
privilegio ».
As doscripções, que dêmos, do nosso indicador e do mecânico de Lord Kelvin mostram com clareza quo são completamcnte
diffarentes.

XI

Outvosim no que diz respeita ao período : « Si bem que não
se me figure clara a exposição do inventor quando falia das
secções tronconicas, julgo que ellas devam sor partes integrantes
do tubo de vidro, isto é, d,;vam fazer corpo commum com este
tubo», só a «autoridade competente», de que falia o Sr. Diroctor, poderá dizer si é possível construir o indicador nestas
condições ou não. No modelo que construímos nós mesmos, as
secções cónicas eram de zinco estampado o lixadas no interior do
inbo de vidro por meio de lacre vermelho. E os resultados,
colhidos na presanea do Sr. Contr'Almirante Henrique Pinheiro
Guedes, Commanduntrí da então 3a Divisão Naval, foram os
mais satisfactorios.
A valiosa e expontânea opinião do Sr. Capitão-Tonente
Ramos da Costa, da Marinha Portugueza, exposta nas suas
« Instrucções », esclarece a situação obscura creada pelo parecer
da nossa Directoria de Hydrographia.
Rio de Janeiro, em 3 de Abril de 1906.— Radler de Aquino,
Capitão-Tenente.

OS INSTRUMENTOS NftUTICOS
Kelvin (Sír Wílliam Thomson)

A utilíssima e indispensável applicação pratica do estudo magnético sobre as agulhas
modernas, garantindo uma segurança extraordinária nos rumos navegados pelos velozes navios modernos, convinha ser mais vulgarisada
entre a nossa ofíicialidade naval; .só assim, no
correr ila navegação moderna, um offlcial poderá tirar toda a vantagem da grande velocidade que o seu navio dispuzer, porque conhecendo a sua agulha, c o n f i a n d o realmente nella
em logar de temei-a, ganhará tempo nas travessias que fizer e poupará dinheiro, econoinisando
o combustível, além da inestimável garantia de
saber que rumo magnético o seu navio segue
realmente.
(SUnado, Boletim de Meteorologia n. 5, de 1S99,
pag. 157.)

O perfeito conhecimento dos instrumentos de que
dispomos constitue o factor indispensável para attingir
com máxima rapidez e precisão a obtenção de um
elemento qualquer que lhes diz respeito. Nas ligeiras
considerações que seguem, procuraremos desenvolver
de um modo theorico-pratico as noções fundamentaes
e o uso cios Instrumentos Náuticos de Lord Kelvin, o
que habilitará o observador a conhecel-os e manejal-os
com facilidade.
Não temos a presumpção de apresentar cousa nova,
pois que i n nu meros são os trabalhos que tratam coiloctivamenle, com os demais instrumentos, desto
4760
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assumpto, mas reservamo-nos a satisfação de termos
cumprido com o nosso dever e mais uma vez manifestado o nosso forte sentimento de admiração e gratidão
pelo grande philosopho que se tornaria immortal e
credor da gratidão universal somente pelo facto da
apresentação ( debaixo de um summum de modéstia
excessiva que o caracterisa) da sua agulha, hoje empregada em todas as marinhas do mundo, tanto de
guerra como mercantes, se não considerássemos os seus
innumeros e bellos trabalhos na Physica, Chimica,
Electricidade, Astronomia e Navegação.
Este trabalho não é mais do que uma modernísação e desenvolvimento theorico-pratico da bella conferencia realisada em Londres, na sede da Royal United
Seroice Institution, no dia 4 de Fevereiro de 1878,
pelo então Sir William Thomson, hoje Lord Kelvin,
professor de Philosophia Natural da Universidade de
Glasgow, diante de altas summidades scientificas, como
o Captain F. J. Evans, Dr. Siemens, Lieut. Gen. Lefroy,
em que apresentou os seus notáveis instrumentos, hoje
algum tanto modificados nas suas disposições praticas.
Depois de discorrer sobre a sua theoria, descripção
e uso pratico, o Sir William Thomson diz em resumo:
« que somente procurou pôr em pratica algumas das
conclusões theoricas encontradas no Manual do Almirantado para os desvios da agulha do Gaptain Evans
e Sir Archibald Smith 4 .
1
Admiralty Manual foi- thc Deviations ofthe Compass, London
1893, aexta edição, 3 sh.
A sétima edição (cópia official) acaba de sahir publicada, tendo
sido refundida completainente a sexta edição, atim de acompanhar
os progressos realizados e a experiência observada nestes oito annos
passados (Setembro de 1901).

'í

Apresentando os assistentes, com especialidade o
Captain Evans, algumas objecções clara e consciencio-'
samente combatidas pelo Sir William Thomson, o
Sr. Presidente encerra a conferencia com estas sentimentaes palavras, que resumem e traduzem bem o
pensamento de todos os circumstantes: «O Sir William
trouxe diante de nós esse assumpto com um gráo, se
elle me permittir dizer, de modéstia, que julgo não
menos admirável do que a clareza e lucidez com que
elle explica as suas observações. Estou certo de que vós
todos vos unireis de coração a nós, para exprimir-lhe
os nossos agradecimentos pela sua conferencia, extremamente interessante ».
Para comprehensão do nosso trabalho, supporemos
que o leitor já tenha conhecimentos de Magnetismo
Terrestre 4, pois que nos seria penoso desenvolver este
estudo num espaço tão pequeno, quanto nos é permittido para o desenvolvimento do nosso Estudo Theorico e Pratico dos Instrumentos Náuticos de Lord
Kelvin.
Em seguida damos o programma que pretendemos
seguir para que os interessados possam fazer uma idéa
da utilidade da sua leitura e perfeito conhecimento,
emquanto procuraremos, na nossa exposição, nos approximar da clareza com que o distincto Sir William
Thomson, ha 22 annos passados, expoz os seus mais
notáveis trabalhos, resultado de mais de 10 annos de
maduro estudo e incessante trabalho.

1
Aconselhamos aos leitores um livro moderno de Mascart, Magnétisme Terrestre. Paris, 1900, 15 írs.
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PROGRAMMA A ESTUDAR SERVINDO
DE ÍNDICE
Pags.

Preliminares.
Agulha de Thomson, sua bitacula. Partes componentes:
rosa dos ventas, cuba, sua descripção e modo do
lastro, suspensão da cuba, espheras de ferro doce,
barra de Flinders, alojamentos e imans compensadores. Clinometro. Forma especial do tope da bitacula. Illuminação
THEORIA — Causas dos desvios. Magnetismo dos navios :
permanente e induzido. Força magnética a bordo.
Equações de Poisson. Caso particular dos ferros
doces symetricos em relação ao plano longitudinal.
Interpretação physica das constantes P, Q, R, a, b,
c,. .h, com algumas considerações geométricas. Força
directriz a bordo. Decomposição da força directriz horizontal em três forças constantes em intensidade.
Symetria dos ferros doces da construcção. Formulas
empregadas. Partes componentes. Valor dos coefflcientos exactos cm funcçSo dos approximados . .
15
Princípios da compensação — Imans compensadores e seus
olTeitos. Barra do Flinders. Espheras compensatrizcs.
Potência compensatriz de um par de espheras. Sua
installação. Os dygogrammas. O bicircular. O Limaçon de Pascal com a modificação de Colongue
(Dygogramma em colimaçon)
47
Desvio de banda — Correcções das equações do Poisson
para a banda. Novos valores dos cooíTicientcs. Força
vertical no centro da agulha. Formula geral do
desvio de banda, Cooíflciente principal da banda.
75
Expressões das constante í que entram nas equações de
Poisson e de Smith
84
Conclusão da Thooria..
92

PRATICA — Csmpensaçffo o regulação das agulhas sem
a:imulhs. Deflector magnético — Sua descripção e
theoria. Determinação de X ou a comparação de dois
campos magnético;. Sua graduação e graphico.
Manejo do deflector. Compensação horizontal com
auxilio do deflector ; seus princípios básicos
Compensação e regulação das agulhas com azimitths. Determinação experimental dos desvios. Determinação das
tabeliãs de desvios. Precauções. Escolha dos objectos visados. Apparelho do visada. Maneira do
conduzir as operações. Utilidade de duas evoluções
em sentidos inversos
••
Prisma azimuthal — Sua descripção e theoria. Maneira
de fazer uma marcação.'Erro que se commette em
funcção da altura do objecto. Vantagens praticas.
Utilidade dos dous estyletes
Troçado das curvas— Diagramma de Napier modificado.
Diagrammma moderno
Calculo dos coefflcientes: approximados e exactos. Determinação de X
Methodo de Rundull para determinar os desvios sem azimuths
'..
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Sob a no.ssa mão actualmente temo?, dos instrumentos náuticos de Lord Kelvin, a Agulha (três em
numero formando a azimuthal, a padrão e a da torre de
commando, as primeiras com os seus prismas azimuthaes) ; o deflector magnético e a machina de
sondar, modelo pequeno,
geralmente adoptada na
nossa marinha.
Por lamentável esquecimento, o navio não trouxe
da Europa a balança de inclinação, mas por especial
obséquio do nosso amigo o
2° tenente Annibal Gama,
obtivemos a pertencente
ao encouraçado Aquidaban,
com a qual fizemos a compensação das componentes
verlicaes das agulhas acima citadas.
Agulha de Lord Kelvin
A agulha de Lord KelModelo de 1892
vin, pela qual nunca se esgota a nossa admiração, distingue-se primeiramente
pela elegância da construcçao de sua bitacula, que
resume o supporte de madeira envernizado sobre a
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qual se acham as demais peças e partes, e segura-se
ao convez por quatro parafusos de metal, os quaes
permitte collocor qualquer um dos lados da base para
a proa do navio. Em segundo logar, pela forma especial
do tope da bitacula necessária, como veremos, para
bem dispor a i Iluminação da rosa e facilitar com o
vento ou máo tempo a observação deazimulhs.
Girando para a esquerda o tope e retirando-o,
nota-se immediatamente a cuba ', lastrada no fundo
duplo com óleo de castor, afim de amortecer os ]jalanços desmesurados e formando systema com a bitacula, por meio da suspensão a Cardan, que nada deixa
a desejar no que diz respeito ao seu funccionamento e
sua estabilidade mecânica. A suspensão permilte ás
agulhas occuparem sempre a posição horizontal de
equilíbrio, apezar do jogo do navio.
Sob a tampa circular de vidro que fecha hermeticamente a parte superior da cuba e suspensa sobre
um perno, encontra-se a rosa de Lord Kelvin com as
suas múltiplas agulhas dispostas symetricamente em
relação á linha N—S1 da rosa.
A rosa constitue a parte verdadeiramente original
da agulha de Lord Kelvin e pelo seu peso, grande
estabilidade mecânica e sensibilidade, apezar da pequenez do momento magnético das agulhas, fez uma
revolução completa em todas as rosas, de modo a instituir uma era nova para o estudo e o progresso dos
desvios da agulha.
1
Nos novos modelos, esta cuba é de vidro grosso, o que permitte
illuminar a rosa por baixo. A illuminação é eléctrica ou de azeite
e isto vem c o n f i r m a r a exactidão das iics-as vistas, expostas num
artigo ria Revista Marítima Brazile.ira, de Fevereiro de J903 intitulado « Illuminação eléctrica das bitaculas»,

Animado simplesmente pela oJ servtcão e conduzido por considerações thcoricas, foi que Sir "\Yilliam
Thomson construiu a sua memorável rosa, diminuindo
o mais possível, dentro dos limites práticos o comprimento das agulhas e augmentandoo seu período de
oscillação, transportando para os extremos da rosa a
maior parte do seu peso, tornando, por consequência,
o seu momento de inércia maior.
E' da forma conhecida e seu peso é de 13,22
grs. ' (rosa azimuthal n. 9.563 com oito agulhas).
As oito agulhas magnéticas estão dispostas symetricameate ern relação á linha N—S, suspensas
por 16 fios de seda verde á circumferencia externa
da rosa constituída por uma banda circular de aluminium nos pontos cardeaes intercardeaes, formando
uma espécie de platò, de maneira que os seus eixos
magnéticos sejam parallelos entre si. Elias têm os
seguintes comprimentos: duas de Om,086, duas de
O m ,08i; duas de Om,070, e duas de Om,053, e estão fixas
ás distancias de 0,m013, Om,020, O m ,028 e f>,036 do
eixo da rosa N — S, respectivamente com afastamentos
angulares do N—-S de 16°, 28°, 40° e 55° \
A graduação da rosa, em gráos e quartas, 3 feita
sobre uma coroa circular de papel, ligada á circumferencia extrema e aos fios de seda, de largura suffl1
O outro numero na parte inferior da rosa, segundo nos
communica o constructor James "White, de Glasgow, como P. 30,
representa o «período de oscillação» em Glasgow.
2
Sobre uma nova disposição das agulhas magnéticas da rosa vejam-se as Mittheilungen aus dem Gebiete dês Seeivesens, vol. XXVII
n. 1. Pola, 1899, ou a sua traducção na líe-cue maritime et coloniais,
de Maio de 1900.
3
Infelizmente ainda ò oflicial o emprego da graduação em
quartas.
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ciente para permittir a graduação e cortada no sentido
dos raios, em partes iguaes, em toda a sua extensão,
afim de permittir a deformação do papel sem alterar
a forma da rosa.
Trinta e dois raios de seda, dispostos igualmente
em torno do centro da rosa e enfiando em trinta e dois
furos correspondentes, numa chapa circular de aluminium, sustentam o seu todo.
Este todo é supportado em cima do perno, sobre
o qual tem livre movimento, por intermédio de uma
capa de aluminium, cujo centro é guarnecido de uma
sapliira. Para evitar o mais possível o a t l,r i to, a ponta
metallioa do perno é substituída por uma ponta muito
fina de « osmiureto de iridium », substancia a mais
dura que se conhece e que permitte obter uma sensibilidade de menos de 0°,1, tal a da nossa agulha padrão,
após três annos de commissão. O resto do comprimento
do perno é de metal e assenta numa cavidade feita numa
pequena columna que emerge do fundo da cuba. Em
direcção á proa do navio, e na opposta, acham-se as
linhas de fé.
Immediatamente depois, chamam a nossa attenção
as espheras de ferro doce, col locadas sobre potências
também de ferro doce de um lado e de outro da bitacula.
Estas espheras têm um diâmetro conhecido e uma espessura nunca menor do que '/10 do diâmetro.
Uma columna de ferro doce, geralmente collocada
na frente da bitacula, é designada pelo nome da « barra
de Flinders» e assenta sobre um supporte de metal
e sobre tocos de madeira do mesmo diâmetro. Esse
todo é coberto por uma capa cylindrica de metal, fechada em cima.

Abertos os compartimentos na parte posterior, por
meio de chaves guardadas por uma pessoa responsável
(no Barroso é o encarregado da Navegação e Signaes),
vemos, si a agulha já tiver funccionado, alguns imans
collocados no sentido da popa á proa, chamados « longitudinaes » e outros de BB e BE chamados « transversaes ». Esses imans são de bom aço e pintados segundo
a convenção feliz de Sir G. B. Air y, de azul e vermelho,
attrahindo a ponta azul as pontas norte das agulhas,
por consequência, possuindo a mesma espécie de magnetismo que a região do hemispherio magnético norte,
ou sempre movendo o N da rosa no sentido vermelhoazul, como será fácil de verificar quando os seus
oixos magnéticos não estão parallelos (posição de equilíbrio). Os imans ditos «permanentes» conservam
uma posição fixa e conhecida em relação ao centro
das agulhas, pois que os buracos ou « alojamentos »
em que se acham estão numerados desde 5 até 20,
números esses proporcionaes aos desvios que imprime
á rosa uma mesma barra imantada ; esta disposição
permitte recollocar no mesmo logar um qualquer
dos imans, o que é de grande vantagem, como veremos .
Finalmente, no que diz respeito aos compensadores, no alojamento da esquerda, estando pela parte
posterior da bitacula, existe uma corrente de metal que
se liga a uma suspensão * movendo-se verticalmente
( suppondo o navio horizontal), arrastando comsigo

' E' muito para desejar se dê um melhor meio de ligação o
facilidade para determinar exactamente a posição do^pólo superior
do iman. Nesse sentido já escrevemos ao constructor indicando uma
disposição conveniente e pratica.
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um ou mais chamados «correctores da banda», que
occupam lambem uma posição conhecida em relação
ás agulhas. A inclinação do navio é dada por um
pequeno pêndulo, movendo-se sobre uma escala graduada em gráos por DD ou DE, chamado «clino
raetro».
A illuminação da rosa á noite é feita por meio de
duas lâmpadas collocadas no tope da bitacula, com um
dispositivo, afim de lançar somente luz para a parte da
rosa em frente ao observador.
Além dos outros accessorios que vamos discriminar, traz a agulha de Lord Kelvin um prisma azimuthal, com o fim de tomar azimuths.
Accessorios: Um par de espheras de ferro doce
com O m ,203 de diâmetro e 0,020 de espessura ; barra
de Flinders de O m ,07G (3") de diâmetro commum, uma
parte de Om,305 (12") de comprimento: umadeO m ,152
(G"), uma de 0"',0?6 (3"), uma de Om,038 (l 1/2") e duas
do O m ,019 (3/4"), perfazendo um total de Om,610 (2') com
as correspondentes partes em madeira leve, afim de
que só possa collocar sempre a parte superior á mesma
altura, constituindo uma columna de ferro doce e madeira sempre de Ora,610 de altura. Imans permanentes :

quatro finos-longos j

diam. = O™,0048
comp.= 0ra,2032}
in

onze grossos-longos j

Todos esses detalhes, assim como as qualidades
características das agulhas de bordo, são collocados
num registro especial, dito das agul/ias, no qual se
inscrevem todas as circumstancias da regulação e compensação e tudo emfim que possa interessar ao bom
funccionamento das agulhas.
A inquestionável superioridade scientifica e excellente disposição pratica, longamente consideradas, da
agulha dp Lord Kelvin, a collocam num plano elevado
e como que representa o limite para o qual tendem
Iodas as outras agulhas ', porque é baseada numa
theoria irrefutável, á qual o eminente Poisson e os seus
dignos successores Airy, Smith e Evans souberam imprimir um cunho altamente satisfactorio.
Lord Kelvin com os seus admiráveis instrumentos, modestamente declarando somente ter traduzido
praticamente a bei Ia theoria encontrada no Manual
do Almirantado, gravou no nosso coração, em letras
de ouro, o seu sympathico nome ao lado do dos sábios Poisson, Airy, Smith e Evans, que assim incontestavelmente conquistaram a gratidão dos povos e
Lornaram-se merecedores da admiração universal, pois
que todo o mundo civilisado é rnais ou menos altingido pelo bem-estar que dahi proveio e continua a
provir.

diam. = 0 ,0095

( comp.= 0 m ,2032

e

finalmente

uma chave de metal para fechar os alojamentos.

1
Não esqueçamos que, cm certos casos, os correctores do desvio
quadrantal peccam e ne;tes é preferível o systema Peichl. A'quelles
que desejarem conhecer este systema de compensação, aconselhamos a
leitura dos números de 1879, 1880 e 1881 d;is nlfíttheuungen» de Pola,
a descripção do Taptuin Cre.ah no n. XVII do Journal of the Iloyal
United Service Institution, 1883, o ligeiro estudo feito por Collet,
pags. 235 e 261 do seu t r a t a d o , ou no llandbinih der Nautischen
Instrumente, Berlin, 189(1. pag. 262.
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Emfim, com justa razão, diz Collet, no seu magestoso Traité de Ia Regulation et de Ia Compensation
dês Campas ', que o Sir William Thomson parece ter
achado a solução do problema e hoje nol-o affirmaremos com certeza de não errar, á vista dos excellentes
resultados obtidos comparando-se a theoria com a
pratica.
1

Paris, 1888, 10 frs.

Theoria dos desvios e de soa compensação

Iniciaremos o nosso estudo pela theoria, contrariamente ás idéas emittidas por alguns escriptores,
porque assim se poderá fazer uma idéa justa e mais
concreta da compensação das agulhas, além deste modo
de proceder ser racional, uma vez que a theoria estabelecida, não absolutamente rigorosa, satisfaça plenamente ás exigências da pratica.
Causas dos desvios — Uma rosa de Thomson, suspensa no seu perno, num logar livre de substancias
magnéticas, apoz algumas oscillações, toma a direcção
do meridiano magnético, ou antes, o eixo magnético
resultante dos eixos das suas agulhas múltiplas colloca-se no meridiano magnético.
Desde que esta mesma agulha seja collocada no
campo terrestre e que nesse campo existam outras
forças perturbadoras de natureza magnética, as agulhas
se desviarão do meridiano magnético de um certo
angulo que depende da direcção e intensidade destas
mesmas forças, collocando-se em um plano vertical
chamado o « da agulha » e que contém a resultante
das forças que entram em questão.
Installada uma agulha num navio moderno, como
seja o nosso Barroso, com casco de aço, compartimentos estanques, machinas, caldeiras, machinas e
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motores eléctricos, etc., e completamente guarnecido
de canhões e mais objectos de ferro, em differentes
estados magnéticos, estes agirão segundo a sua direcção
e distancia em relação á agulha, de modo a produzirem um certo desvio.
Reconhecido esse estado magnético do navio, distingamos as duas espécies de magnetismo, cujos
effeitos superpostos produzem a força que desvia a
agulha.
Debaixo do ponto de vista magnético, assim como
do mecânico, o ferro, única substancia magnética empregada nos navios, pôde ser de duas espécies : duro,
como seja o aço, etc., com urna certa força coercitiva,
quer dizer « propriedade em virtude da qual oppõe-se á
magnetisação quando mergulhado num campo magnético e retém esse magnetismo quando retirada,
depois de algum tempo, a causa productora»; doce,
como o ferro recozido, etc., que se magnetisa instantaneamente sob a influencia do campo inductor e
desiste desse magnetismo quando retirada essa causa.
Concebe-se facilmente que nenhum ferro collocado na
superfície terrestre deixa de estar no estado permanente de magnetisado; porém é necessário fazei' esta
divisão e consideração, quer dizer, que o ferro possa
estar nesses dous estados, para poder explicar os
phcnomenos observados.
Praticamente fallando, um navio não se compõe
exclusivamente dessas qualidades de ferro e sim de
um de uma natureza intermediária, mas que poderá
sor concebido como composto de ferro duro e ferro
doce, desde que se considere o seu estado magnético
num certo instante physico.
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Dahi as duas espécies de magnetismo a considerar
separadamente : a ao ferro duro chamado magnetismo
permanente, podendo se acreditar que esse estado perdure por muito tempo, como seja um ou dois annos ;
o do ferro doce, chamado magnetismo induzido extremamente variável em intensidade para o navio,
em vista da posição que esse ferro occupa em relação
ao meridiano magnético que representa o plano vertical em que a inducção magnética se faz, ou antes,
o plano que contém as linhas de força magnética
terrestre.
Os conhecimentos indispensáveis de Magnetismo
Terrestre elucidam perfeitamente esta questão c indicam como variam e se portam estas duas forças
oriundas das qualidades magnéticas do navio, que
devem ser estudadas com cuidado, afim de se poder
reunir os elementos indispensáveis á formação da
«Histórica Magnética» do navio. E'para lamentar que
o nosso Barroso não tenha ainda esses elementos e
que uma questão de magna importância, como esta,
passe despercebida na nossa Marinha, ao menos ao
meu. conhecimento.
Por acaso não foram os incessantes estudos das
« Historias Magnéticas » dos navios da Royal Naoy e
a cuidadosos estudos experimentaes que conduziram
Poisson, Sabine, Smitli, Airy, Evans, Gollet e tantos
outros aos aperfeiçoamentos hoje tão apreciados e que
deram á theoria dos desvios o cunho scientiflco que
hoje' lhe caracterisa, emquanto que o nobre Lord
Kelvin, apoiado nessa mesma theoria, construía a
1

Vido Magnetismo — Imlucção magnética.
47CO
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sua incomparável agulha, que innumeros cabellos
prelos tem poupado aos nossos sympathicos irmãos
de luta?!
Duas, pois, são as forças que agem por seu conjuncto sobre a agulha, produzindo o desvio :
1a, a proveniente do magnetismo permanente ou
estável dos ferros duros;
2a, a proveniente do magnetismo induzido no
ferro doce pelo magnetismo terrestre e pelo próprio
magnetismo permanente, que alguns esquecem de
mencionar.
O magnetismo permanente foi adquirido durante
a estadia do navio no estaleiro, em direcção fixa e
mais ou menos favorável á sua acquisição. Depois do
seu lançamento, com as posições successivas que o
navio toma em virtude de se achar sobre bóia, como
geralmente acontece, esse magnetismo modifica-se até
tender para um limite estável depois de dois ou três
annos e que suppomos sel-o durante seis mezes ou
um anno, intervallos que separam as regulações e
compensações.
Entretanto, isso não se poderá affirmar, nem
crer demasiadamente para um navio novo, pois temos
comnosco mesmo um exemplo que citaremos.
Effectuaram-se em 11 de Setembro de 1899 a regulação e a compensação das agulhas de bordo, por
intermédio da respectiva Directoria; quando, em 10
de Novembro de 1899, recebemos o cargo da Navegação e Signaes, encontrámos na proa N, em que a
compensação tinha annullado os desvios, desvios de
4 ° e 3 °, respectivamente para as agulhas padrão e
azimuthal, sem que se desse mudança alguma na
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posição dos respectivos correctores, conforme as. indicações das tabeliãs. Gomo explicar esta grande differença? Adiante procuraremos dar a explicação.
O magnetismo permanente age, por consequência,
como si o navio fosse um verdadeiro iman permanente,
com os seus pólos azul e vermelho e a sua região
neutra.
Quanto ao magnetismo induzido pelas componente horizontal e vertical da força magnética terrestre, este dependerá para um logar qualquer da
intensidade e direcção desta força e da posição que
o navio occupar no campo, quer dizer, da sua proa
magnética e da sua banda, isto é, a sua inclinação
para boreste ou bombordo, medida em relação á vertical, pois que dissemos que o desvio proveniente é
funcção sempre da posição e direcção dos ferros em
direcção ás agulhas.
Theoricamente, quando um navio retoma a mesma
posição e a mesma banda num mesmo logar, a componente proveniente do magnetismo induzido deve ser a
mesma, uma vez que a quantidade de ferro doce seja
a mesma. Na pratica, devido á imperfeição do ferro,
nota-se um certo atrazo de inducção a que Ewing l deu
o nome de liysteresis (atrazo) e desta forma o effeito
produzido como que representa o effeito do estado magnético da posição anterior muito vizinha, fazendo com
que esse atrazo seja também differente, segundo o bordo
para o qual gyra o navio. Assim, numa regulação é necessário fazer dous gyros successivos por BE, por BB,
1
J. A. Ewing. Magnetic induction in irem and other metais.
Londoii, 1894, lOs 6 d.
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tomando-se definitivamente como exacta a média dos
resultados apresentados pelos dous gyros. E' com justa
razão que Mascart ' o assemelha a uma espécie de
« attrito magnético ».

Forças magnéticas que agem sobre a agulha

Cruzador Barroso, em 26 de Agosto de 1900.
1
Mascar t et Joubert—Electricité et Magnetismo, dous volumes,
Paris, 1896, -iõ francos.

Lê navlre se comport, en effet, cotnme unaiinant
da constitntion três oomplexe.
Mascart, Magnetismo Terrestre. Paris, 1900, pag. 403.

Força magnética a bordo — Gomo diz o próprio
nome, a força magnética a bordo é a força de natureza
magnética que solicita os pólos norte das agulhas, fazendo com que o eixo magnético do systema se colloque
no plano vertical em que se acha esta forca. Resultante
das forcas já previstas no artigo anterior, constituirá o
principal objectivo do artigo presente.
Considerando a pequenez das dimensões das agulhas (rosa de Lord Kelvin) e o relativamente grande
afastamento das pecas de ferro nas vizinhanças da
agulha, podemos suppôr que ellas se movem num
campo uniforme e também que a força magnética que
orienta a agulha tenha para ponto de applicacão o centro
mesmo da agulha.
Varias são as hypotheses feitas para o estabelecimento da theoria fundamental, tendo por base as
equações de Poisson, que em seguida passamos a enumerar.
l,° O magnetismo do navio é independente da
temperatura das substancias magnéticas, pois que as
differenças que desta supposição poderiam apparecer são
desprezíveis, no estado actual da sciencia, em relação
as outras causas de variação (choques, vibração, etc.)

2 ° O comprimento da agulha é infinitamente pequeno 1 (na pratica, os comprimentos das agulhas de
LordKelvin satisfazem a esta condição, apezar de
estarem muito longe da hypothese).
3.° O magnetismo permanente é constante.
4.° Considerando o navio como um meio magnético isotropo e desprezando a hysteresis do ferro doce,2
por ser pequena e ignorar-se as leis que a regem, a inducção em cada ponto é parallela ao campo e proporcional á sua intensidade.
Em vista do que já estudámos, a força magnética a
bordo deve ser a resultante das três forças seguintes,
que actuam sobre a agulha:
r, a força magnética terrestre ;
2a, a força proveniente do ferro duro ou força magnética permanente ;
3a, a força proveniente do ferro doce ou a força magnética induzida.
Estas três forças são consideradas constantes em
um mesmo logar durante os intervallos que separam
as regulações, pois que as suas variações são tão pequenas que não affectam praticamente os desvios.
Afim de poder estudar na sua face mais larga a
questão dos desvios e outros elementos que se ligam a
' DizLecky, nos seus sympathicos \Vrinkles in Practical Nctvigation, 11a ed., London, 21 sli., 1899, á pag. 210, que esse resultado ò impos-iivel, mas podar-se-á deduzir dahi uma regra pratica :
« q u a n t o m ;nor for o comprimento das agulhas melhor, desde que
satisfaçam o fim a que são destinadas ».
2
Na theoria somos obrigados a desprezar a hysteresis, porém
veremos o eíeito importante i|Ue a imperfeição do ferro doce dá
logar na pr.itica, originando o perigoso K magnetismo », chamado por
S.ihine do sitbper'iianenle e que propositalmeute omittimos nas primeiras conjecturas theoricas, viõto ainda pertencer o seu estudo ao
dominio da pratica,

elles, relacionemos o phenomeno a três eixos coordenados, cuja origem seja o centro da agulha.
Tomemos para eixo dos X uma recta horizontal
partindo desse centro em direcção á proa do navio, para
eixo dos Y uma outra perpendicular para BE a esta no
mesmo ponto e contido num plano horizontal; finalmente, o eixo dos Z perpendicular ao plano dos XY
para a quilha no mesmo centro da agulha.
As direcções positivas dos eixos serão contadas para
vante, boreste e quilha.
Sejam
X', Y' o Z'

segundo esses eixos, as componentes da força magnética a bordo;
X, Y e Z,

as componentes da força magnética terrestre ;
P. Q e R,

as componentes da força magnética proveniente do ferro
duro e
x, y K z,

as componentes da força magnética proveniente do
ferro doce.
Na hypothese de que as imantações sejam proporcionaes aos campos e que esses mesmos, conjunctamente com os já citados, se superponham, teremos,
segundo os três eixos, as três equações de equilíbrio da
agulha:
X' = X + P + x
T=Y+ Q+y
Z' = Z + R + z

As componentes
a?, y O z

do ferro doce são naturalmente funcções das componentes
X, Y Q Z

da forca magnética terrestre que produz a inducção.
Por consequência, analysemos separadamente,
para facilidade, o effeito inductor de cada uma das
componentes que superpostas nos fornecerão as componentes
x, y e s.
Examinemos a componente X.
Cada molécula de ferro doce do navio imanta-se
pelo effeito desta força, produzindo uma forca magnética proporcional a X, sejamX; mas esta força, em
geral, não agirá segundo a direcção de X e sim segundo
uma qualquer, e assim podemos decompol-a segundo as
três direcções fundamentaes e representar as suas componentes por
sendo

a'X, d'X e g'X

o', d' e g'

constantes funcções da qualidade, quantidade e disposição do ferro doce e
a'
m

d'
m

J—
m

os cosenos directores do eixo magnético de cada molécula.
O effeito total da força X, sobre as moléculas,
uma vez que se superpõem os effeitos, será aX para
a proa, dX para boreste e (jX para a quilha.

Semelhantemente, a força Y produziria as componentes & F pá rã a proa, e Y para boreste e h Y para a
quilha.
Z daria logar ás componentes cZ para a proa, f Z
para boreste e kZ para a quilha.
Combinando estas varias componentes segundo as
direcções das forcas
m, y e z

temos, addicionando-as,
x — o.X + bY + cZ í
y — dX+ eY + fZ
z = gX + KY + hZ

Estas nooe novas forças equivalentes ás componentes
x, y e z
da força magnética induzida poderão ser pliysicamente
representadas por nove barras de ferro doce collocadas
nas posições (determinadas pelas direcções das forcas
decompostas) que se encontram na figura annexa, para
o que basta considerar isoladamente cada uma destas
forças como emanadas de uma barra de ferro doce em
que a força induzida é proporcional ás inductoras.
X, Y e Z.

Esta representação geometra-physica dá uma idéa
mais concreta da distribuição do ferro doce no navio,
1
Nas acções magnéticas produzidas pelas barras a, l, c, etc.,
sobre as agulhas, somente consideramos as causadas pelo pólo mais
próximo suppondo o outro achar-se i n f i n i t a m e n t e afastado, o quo é
praticamente satisfeito, em vista cia fraca intensidade do campo
terrestre.

facilitando assim a cornprehensão da compensação da
agulha.
Substituindo nas equações estes valores, teremos,
finalmente, as equações de equilíbrio de Poisson 4
X' — X + aX + bT + cZ + P
Y' = T + dX + eY + f Z + Q
Z' = Z + gX + hY + hZ + R

que as deu pela primeira vez no tomo V das Mémoires
de l'Institui, de 1824, pag. 521, reproduzidas mais tarde
(1838) nas mesmas Mémoires, tomo XVI, pag. 837 e
numa brochura denominada Mèmoire sur lês deoiations de Ia boussole produites par lefer dês vaisseaux,
com excepção das forças P,QeR introduzidas por Airy.
As forças perturbatrizes da agulha assim se reduzem ás três componentes
P, Q e R

que podem ser assimiladas a três imans permanentes,
agindo segundo as suas respectivas direcções sobre a
agulha e as componentes
x. y Q z

cuja imantação induzida ou temporária é variável corn
a orientação do navio e a sua posição geographica, quer
dizer, é funcção da .posição do navio em relação ao meridiano magnético e dos elementos magnéticos variáveis para os differentes Jogares.
Dahi, e com razão, diz o eminente Mascart :
« o navio se comporta como iman de constituição muito

complexa», porque duas são as espécies de acções
perturbatrizes: umas constantes e outras variáveis
com a posição do navio.
Faremos observar que esta complexidade desapparece diante das futuras explicações que desenvolveremos.
O plano dos XZ representa o que em linguagem
vulgar se chama o plano longitudinal do navio e
que praticamente, na theoria dos desvios, se designa
sob a denominação de plano de symetria dos ferros
doces.
Com effeito, por construcção, esse plano representa
o plano de symetria, e suppondo os ferros doces serem
igualmente symetricos, em relação a elle (o que não se
ó obrigado a crer), as equações de Poisson se simplificam
annullando-se alguns dos parâmetros relativos.
Assim,
x = aX + bY + cZ
y = dX + cY+fZ
z = gX + hY + hZ

são as componentes devidas ao ferro doce. Vê-se facilmente neste caso que os parâmetros relacionados á
dissymètria do ferro doce devem ser nullos e teremos
b —O, d = O, f=0 e h = O,
e as equações se reduzem a
K = aX + cZ
y = eY

í = SX + hZ
Additioiis da Connaissance dês Temps para 1841, pag. 113.

que é sensivelmente o caso pratico.
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Devemos lembrar que na época de Poisson (17811840) os navios não tinham magnetismo permanente *
apreciável e fácil é ver a razão na qualidade do ferro
empregado na sua construccão.
As forças
r, Q e R

Si nas duas equações acima substituirmos
a -4- e

devem occupar primeiramente a nossa attenção, pois
que são as forcas que chamam a agulha para a proa e
para boreste, desviando, por conseguinte, a agulha do
plano do meridiano magnético.
1

Os trabalhos de Flintlers, 1805, Scoresby, 1819 e Barlow, 1820,
visam somente o ferro doce o precisamos avançar aos de Sir Edwar l
Sabiiie 1843-1849 que ao examinar as observações de James Ross (viagem de Erebus e Terror em 1830-43) conclue a ex steucia de um
magnetismo remanente que subdivide logo em permanente e sttbpermanente.

a — e

5— em vez do a,
~

G também
J

d —b
5— em vez do d,
d —b

- em voz de b,

&

&

afim de facilitar a transformação das equações, virá:
X'r„ (, + JL+»)x-^- y + z=L x +
+

d+b

Y + P + cZ

Para simplificação façamos:
a+e

X' = X + aX + bY + cZ + P,
Y' = Y + dX + eY + fZ + Q

1

em vez de e,

d 4- b
—^

componentes do magnetismo permanente foram somente introduzidas nas equações de equilíbrio mais
tarde por Archibald Smith, quando retomou as equações
de Poisson, para estabelecer definitivamente, em 1862,
a theoria geral dos desvios. (Manual do Almirantado,
1862).
Observemos que foi em 1851 que esse Manual
tornou-se obrigatório na marinha ingleza.
Força directriz a bordo — Desde que consideremos, como até agora, o navio nas suas linhas d'agua
naturaes, as componentes verticaes destas forças não
poderão produzir desvio algum sobre a agulha.
Neste ponto de vista as componentes

,

—^
&

d —b

= Xg,, P + cZ=\'§ H,

teremos, substituindo e pondo X em evidencia
A" = X [X - & Y + £1 X + 6 Y + $ ff]
Y'=HY + &X-$Y+(èX+€H]

Afim de exprimir as quantidades desconhecidas
nestas equações por outras conhecidas, seja:
// a força horizontal terrestre cujas componentes
horizontaes do navio são X e Y;
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H' a força horizontal combinada terrestre e do
navio, cujas componentes horizontaes do navio são
X' e Y'.
e a inclinação magnética no logar;
ç o rumo magnético do navio ou o azimuth da proa
contada do N magnético para leste desde 0° a 360°;
V o rumo da agulha do navio ou o azimuth da proa
contada do N da agulha para leste, também de 0° a 360°;
S = ç — Ç' será o desvio da agulha positivo ou negativo, segundo o norte da agulha está á direita ou á
esquerda do norte magnético.
Consideremos a figura junta :

Desta forma, da íigura tiramos :
X = H cos Ç e Y = - H gen Ç

semelhantemente
X' = H' cos C' e r = — H' sen í'

Substituindo as componentes X e F pelos seus
valores nas expressões de X' e Y' e pondo .# em evidencia, vem :
X' = \H[+ cos C + g, sen Ç + § + J) cos Ç — 6 sen Ç]

y = xff[— sen Ç + g, cos Ç + C + § sen Ç + ê cos Ç]

Separando cada uma das parcellas destas fórmulas,
virá :
\H cos ç ou );# cos [— Q
— WTseni;
Xff ^ sen í
Xfl gk, cos Ç
Xff^
Xff § cos Ç
— XíT € sen Ç
\H f cos Ç

ou
ou
ou
e
e
ou
ou

Xff
son[— Ç]
Xff g, cos (90° — í]
Xíí g, sen (90» — Ç)
X -H (í
X# gl sen Ç
Xff é cos [90» + Q
\H ê sen [90» + Ç]

SuJjstituindo estas segundas formas nas expressões
acima, vem

XHC

X' = Xff cos (—Ç) + Xffg. cos (90° — Q + XHg +
+ Xfl" gl cos Ç + \H ® cos (90° + ^

y = XHsen (- Q +IHQ sen (90° — Ç) + X# d +
+ \H § sen <; + \H ê sen (90° + Ç)

Seja Oo centro da agulha, OX e OFos eixos escolhidos, ON a direcção do ./V magnético. O angulo NOX
será igual a Ç.

Considerando cada uma destas forças isoladamente
e a figura acima, poderemos fazer uma idéa clara da
natureza da componente horizontal ou da força directriz, que orienta a agulha a bordo de um navio.

í
33

Vemos que ella é a resultante das seis forças seguintes,
cuja composição dá logar a três forças horizontaes constantes em intensidade.
1." A/7segundo a direcção do meridiano magnético
ou. recta fazendo com OX um angulo igual a — ç, quer
dizer, ON.
2.a 111$, segundo a recta OE fazendo com OX um
angulo igual a 90° — ç ou perpendicular a ON.
Xfí"dirige-se para o norte magnético e \ lí $. para o
leste magnético, tendo para resultado

constante em intensidade e fixa no horizonte ; como
é funcção de H toma a denominação de força geogra»
phica.
3.° \H$ segundo a proa do navio.
í.° IH€ segundo a direcção boreste ou perpendicular á direcção de vante.
Estas forças são fixas no navio e têm para resultante a força chamada força polar

5.° X#£l segundo a recta ON' fazendo com OX
um angulo ç.
0.° \H& segundo a recta OE' fazendo com OX
um angulo 90° + ç.
Devemos notar que a recta ON' è symetrica de
ONem relação a OXe OE' lhe é perpendicular.
A resultante destas forças dirigidas segundo ON ' e
OE' é

constante em intensidade e fixa em relação aos eixos
moveis ON1 e OE'. Esses gyram no mesmo sentido
que OX, porém de um angulo duplo .
Tomando para unidade de força horizontal a força
\H ' as forças componentes ficam reduzidas a

que são os coefflcientes das expressões acima.
As quantidades
X, &, J) e (g

dependendo exclusivamente do ferro doce, para um
mesmo estado do navio serão constantes, emquanto que
$ e <E variarão com a posição geographica do navio,
porque as forças
cujos valores são

r
dependem ao mesmo tempo do magnetismo permanente e do ferro doce representado pelas quantidades cZ
e fZ, variáveis com o logar.
Esta constância dos coefflcientes ^, «§ e 6 é importante, porque no curso de uma viagem poderá servir de
verificação ás observações feitas e facilita o navegador
em casos excepcionaes em que bastarão duas observações em duas proas quaesquer, afim de determinar
os desvios para todas as proas.
A symetria perfeita dos ferros doces manifesta-se
pelas condições seguintes, como já vimos:
6 = 0, d = O, f= O e h = 0

' Veremos adiante a razão por que.
4760
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e, neste caso, as forças perturbatrizes Q e @ são nullas,
reduzindo-se as outras a jj, que se orienta segundo
ONe ás duas forças para a proa e para boresle § e ®.
Na expressão de C

A primeira força inclina-se sobre ON de um angulo igual a A de modo que

Q+fZ

A segunda força inclina-se sobre OX de um angulo «, conhecido pela relação

o parâmetro / é nullo, simplificando-se o problema
pela única existência do coefficiente e parâmetros
J), P + cZ= § o Q

elementos horizontaes considerados na pratica actual da
compensação, salvo quando as quantidades abandonadas attingirem valores desmesurados ; no caso geral
sem compensal-os, seus effeitos vão parte dos erros
residuaes que constituem a tabeliã de desvios.
Finalmente, concluímos que o campo total íT
dirigido segundo ON' se compõe das seis componentes de valores constantes, que se reduzem a três resultantes.
Assim, em resumo:
Geographicas j

Xff seg.

ON

& = tg á.

---sa representando o angulo boresíe.
A terceira forca inclina-se sobre ON', symetrica
de ON em relação a OX, de um angulo P dado pela
fórmula
Atraz dissemos que a força horizontal H1 no centro
da agulha toma a denominação particular de força directris e importa conhecel-a em todas as proas, porque
é esta força resultante que orienta a agulha.
A sua expressão é

H- = i/x12 + r'2

rés. \H[/í + 31*

OE

e as suas componentes para o norte e para leste

que produzem o desvio constante.
Fixas a bordo

W§ seg. ox)
\ff&

»

[rés.

OY)

produzindo o desvio semicircular.
Moveis com o navio

H' sen í

+

Ora, em virtude das relações em
X, Y, X' e Y'

H seg. O N'
OE'

H' cosa
Q

rés.

dando logar ao desvio quadrantal.

acima, teremos :
H' cos S = X' cos í — 7' sen í
H' sen S = X' sen Ç + Y cos Ç
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Si nestas equações substituirmos os valores de
X' e Y'

já determinados, virá recompondo
ff' cos S = Xff [* + f cos <; — Csen Ç + g cos 2 Ç — <g sen 2 ÇJ
-H' sen S = Xff [g, + glsen Ç + «cos Ç + $ sen 2 Ç + fê cos 2 Ç]

donde concluímos que l representa a força directriz
média para o norte da agulha, tomando para unidade a
força horizontal no logar.
Dividindo a expressão de
H' sen 5

pela de
R' cos 5

Determinando na primeira equação os valores de
H' cos s

correspondentes a varias proas igualmente afastadas
sobre a rosa, a som m a algébrica dos senos e cosenos
no segundo membro será nul Ia e teremos para média
dos valores de H ' cos S :
HL
Isto quer significar que a força, \H representa a
força magnética média para o norte.
Foi por essa razão que tomamos \H para unidade
na consideração sobre os coefíicientes .
A segunda formula
= ^ + $ sen Ç + « cos Ç + $ sen 2 ç+ ê cos 2

representa a força magnética a bordo para leste magnético em relação á força média para o norte.
O seu valor médio é $• e indica a predominância
dos desvios leste ou oeste.
Emfim, de

2 ir cos i
tiramos

teremos os desvios para as differentes proas magnéticas
pela fórmula
Í5l2==

Esta importante fórmula, dada pela primeira vez
por A. Smith em 1847, nos mostra que o desvio de
uma agulha depende unicamente dos cinco coefficientes

que por sua vez são funcções de X.
Conhecidos esses coefficientes e a proa magnética
do navio, póde-se calcular o desvio para essa proa.
Todavia, esse modo de proceder seria complicado
na pratica, especialmente na de hoje supérflua, porquanto os desvios são sempre pequenos e poderemos
com vantagem substituir esta fórmula por uma outra
deduzida delia approximadamente.
Expellindo os denominadores e effectuando as
operações, lembrando que
teremos,

2 ff' cos a
nH

gt+ §sen £ + Ccos í + Jsen S Ç + ®coa 2 Ç
í + §cosÇ— «sen Ç + gl cos 2 Ç — @sen2Ç
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Como s acha-se ainda no segundo membro, desenvolve-se1 esta expressão de sen S em série trigonométrica ordenada segundo os senos e cosenos dos
múltiplos de ç, conhecida pela denominação de serie de
Fourier, donde

A fórmula approximada [3] satisfaz plenamente
ás exigências da pratica em que os desvios nunca excedem de 22°,5 (duas quartas) para uma agulha bem situada. Nós mesmos jamais consentimos em desvios
maiores do que 3° * e então os coefficientes de 1a ordem
têm pequenos valores e os de 2a são completamente desprezíveis.
Na impossibilidade de, no estado actual dos nossos
conhecimentos, determinar a priori os valores dos
coefflcientes exactos ou approximados, procede-se indirectamente, afim de dar luz á theoria, determinando
pela observação, primeiramente os desvios, depois os
coefflcientes approximados e em seguida os exactos que
se exprimem em funcção dos approximados pelas fórmulas

[2] S = A + B sen Ç'+ C cos Ç'+ D sen 2 Ç'+ #cos 2 Ç'+
+ F sen 3 Ç'+ Ocos 3 Ç' + /f sen 4 Ç' +Zcos í Ç' +...

fórmula susceptível de ser manejada com mais facilidade que a exacta, satisfazendo praticamente a todas
as exigências das necessidades actuaes.
Poderíamos deduzir immediatamente a fórmula
seguinte:
[3] 5= A + .B sen?'+ C cos Ç ' + D sen 2 Ç' + #cos 2 Ç'
suppondo, na expressão geral,

sen 5=5, cos S = í,

$, = tg A,

desprezando s no segundo membro è fazendo a igualdade dos coefficientes correspondentes.
Esta maneira de proceder não nos mostraria os
coçfficientes de 2a ordem
F, G, H e K
exclusivamente funcções de

f = sec A [senB+ -J- (senBsen D + sen Csen£)J

B, C, D e S

Na hypothese dos desvios pequenos, os coefficientes serão perfeitamente os senos dos coefficientes approximados correspondentes, porque, nas fórmulas, os
termos de 2a ordem são desprezíveis e a tg A será sensivelmente igual ao sen A.

que com A tomam a denominação de coejfficientes
approximados de 1a ordem, para differençal-os dos
coefficientes
$t 9. €r$-e €
exactos, segundo as hypotheses estabelecidas.
1
Este desenvolvimento longo, além de não ter logar aqui, não
offerece interesse algum.

OL = sec A fscn C — -^ (sen C sen D — sen B sen E) J
|J = sen D + sen Eig A
® = sen E — sen D tg A

1
Bem entendido, numa compensação feita no porto. Em viagem, os desvios primitivamente pequenos podem tem parariam ente
exceder de uma quarta (H»,25), sejrundo o caracter magnético do
navio, como mostraremos em occasião opportuna.
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§i = sen 4
$ = sen B
(K — sen C
Jl = sen D
é = sen £

o desvio quadrantal, em vista de seu periodo ser um
quadrante, quer dizer, annulla-se e tem um máximo
em cada quadrante.
Si, como dantes, approximadamente representamos

Assim :

Também

-g- por tga

F — — [B sen D — C sen E] •

B sen i' + C cos i' = V& + C8 sen [?'+ «]

G — —- [C sen D + B sen E};
M = -õ-[D sen D — E sen J?];

representará o desvio semi-circular, cujo máximo é

&

l/B2 + C*

K= DaonEon E sen Z)

A demonstração destas ultimas fórmulas devida
ao capitão de fragata E. Guyou encontra-se nos Annales hydrographiques de 1893, pag. 156. (Étude théorique et expórimentale dês déviations dês compas
placés sous cuirasse) e não têm applicacão senão nos
casos excepcíonaes acima mencionados i 2.
Na fórmula approximada [2] série de Fourier, A
representa o desvio constante ;
.B sen Ç' + C cos Ç'

o desvio semicircular, porque tem para período um
semi-circulo (180°) annullando-se e apresentando um
máximo em cada um :
D sen2 Ç' +
' Vide também Manuel dês Instruments Nautiqucs, Paris, 1899,
4 írs.
a
No Manual do Almirantado de 1893 encontram-se numerosas
formulas que traduzem as relações existentes entre os coelficientes
exactos e approxiiuudos, pags. 132 a 137; no de 1901, das pags. 114
a 119.

para
' + a = 90»

continuando « a designar o angulo boreste, como na
expressão exacta.
Si também
*•.?=-4
D seu 2 Ç' + J? cos 2 C' = l/fl* + £2 sen [2 í' + [5]
em que

é o máximo do desvio quadrantal correspondente a
2 'Ç + p = 90"

Como £"é, em geral, pequeno, p também o é ; então

D sen 2 '(,'
é considerado o desvio quadrantal e D o seu máximo.
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em que
Z = Htg ô '

coefficiente este que representa o coefficiente principal
do desvio semicircular. Compõe-se de duas partes :
uma proveniente da componente do magnetismo permanente P

p

variando inversa-proporcionalmente a \H; a outra

,-r*'

Da mesma forma que i, este coefficiente é dado
pela expressão

IH ® = Q + f z
í

•tgO

em que

é a parte proveniente do magnetismo permanente Q,
variando inversa-proporcionalmente a IH e

l

Q .
Xff

Este conhecimento detalhado da natureza dos coefflcientes e das suas partes componentes permitte com
maravilhosa facilidade effectuar a completa compensação das agulhas, como em próximo artigo mostraremos theoricamente, seguindo o programma.
Cruzador Barroso, em 28 de Novembro de 1900.

proveniente da inducção vertical no ferro doce symetrico do navio representado por c, variável com X e
proporcionalmente a tgo.

ou

dependente da inducção vertical no ferro doce dissymetrico, representado por/, variando com l e proporcionalmente a tge.
Como / é pequeno, quasi todo o coefficiente &
provém de

•tgO

1
Componente vertical do magnetismo terrestre em funcção da
componente horizontal.

Estudo da compensação das agulhas
c Here the knowledge ot lhe skilled
adjnater comes in, as by oertain mathematical rules, by no means diffioult
of attainment, he is able to analyse tha
magnetic character of the ship, apportion to each kind of deviation its prvper
value and apply the ríglii Hind of rémedy.
Letôy, Wrinklea in Practical Navigation,London, lia ed. 1899, pag. 589.

PRINCÍPIOS DA COMPENSAÇÃO

Longos foram os annos que decorreram antes que
o génio do homem pudesse resolver o grande e indispensável problema da agulha ideal.
Por agulha ideal queremos significar uma rosa
magnética horizontal designando com toda exactidão
necessária, em todo e qualquer tempo, o rumo magnético, segundo o qual se orienta a proa do navio. Ora
eram as perturbações da natureza mecânica, ora as de
natureza magnética (cuja descoberta se deve a Laurens
Reaal em 1641), que, agindo sobre a rosa e as suas
agulhas, a desviavam do plano verdadeiro em que se
devia collocar, a despeito de todos os cuidados.
Não foi, e já o dissemos, sem longas fadigas, quer
no seu laboratório particular, quer no laboratório de
nossa vida — o mar — que o grande philosopho Lord
Kelvin, devido ao seu invejável génio pratico unido
ao conhecimento profundo do assumpto (para o qual
cm boa hora a Rogai Society desviou a sua attenção,
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chamando-o para escrever a biographia scientiflca desse
espirito privilegiado que em Vida se chamou Sir Archibald Smitli), reunindo com incomparável sagacidade
os elementos esparsos de outros cuidadosos investigadores, apresenta nos seus universalmente conhecidos
instrumentos a solução pratica do problema.
Construída a sua rosa, baseando-se em considerações theoricas e unindo os trabalhos de Flinders, *
Barlow 2 e Airy, 3 mostra Lord Kelvin ao mundo
scientifico e pratico a melhor approximação actual da
agulha ideal, 4 sob quasi todos os pontos de vista.
A variabilidade da forca directriz de uma rosa não
compensada para as differentes proas, dando logar a
uma perturbação mecânica prejudicial ás suas indicações,, maxime nas evoluções de esquadra, unido aos
inconvenientes que poderiam resultar de uma applicação errónea de um desvio grande na correcção dos
rumos correspondentes, indicam claramente a necessidade e a extrema utilidade da compensação, sem
contarmos uma serie de outros inconvenientes que
deixaremos de mencionar.
Para que o campo magnético em redor da agulha
seja uniforme é necessário fazer desapparecer as forças
perturbadoras que produzem os desvios ou introduzir
1
Philosophical Transaelions of the Royal Sooiety, 1805, pag. ISli.
« Concerniug the DHFerences in the magnetic Needle, 011 Board the
Investigator, arising from an Alteratiou in the Directioii of the
Ship's Head.»
2
Peter Barlow, An Essay on magnetic attractions, l" ed.
London, 1820 e. 1823.
3
George B. Airy, Phil. Jrans. of th?. Rny. Soe. 1850, pag. 53.
4
Existem mais de 12.000 T/wmsonx verdadeiros actualmente
em uso, afora as imitações empregadas pelos francezes, allemàes e
americanos.

novas forças que compensem o effeito dessas forças
perturbadoras.
Em vista da natureza das forças magnéticas que
provêm dos ferros duros e doces do navio, para effectuarmos & completa compensação da agulha, bastará
contrapor a cada uma delias uma força da mesma natureza e intensidade, dispondo para isso nas suas immediações quantidades sufficientes de ferro duro (imans
permanentes) e ferro doce (imans temporárias) produzindo sobre a agulha effeitos iguaes e contrários aos que
oriundam do navio, annullando, por consequência, os
desvios produzidos por essas mesmas forcas. 4
A instituição methodica da compensação das agulhas, iniciada por Flinders em 1805, foi definitivamente promulgada em 1857 pelo Astronomer Royal
G. R. Airy (loc. cit).
Nos Thomsons, três são as espécies de compensadores : barras imantadas, que designaremos por compensadores de Airy, como justa homenagem aos seus
trabalhos; borra de Flinders, a barra de ferro doce,
retomada na sua agulha por Lord Kelvin, como legitima
manifestação de sympathia ao fundador da compensação das agulhas ; finalmente, espheras compensatrises
de Barlow, as espheras de ferro doce, á grata memória
do paciente physico, pelos seus importantes trabalhos
sobre a attracção magnética e o desvio quadrantal.
1
Seja-nos permittido transcrever aqui as sahias palavras de
Lecky que precedem ao nosso artigo: «Aqui entram os conhecimentos do hábil compensador, que por meio de certas regras mathematicas, de maneira alguma difliceis de adquirir, torna-se capaz de
analysar o caracter magnético do navio, de dar a rada espécie de
desvio o seu pi-oprio valor e de applicar-lhe a qualidade certa de
remédio.»
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Vamos agora mostrar os effeitos destas três espécies de compensadores sobre a agulha e indicar em
seguida theoricamente como se effectua a compensação
dos coefficientes exactos que entram na expressão geral
do desvio.
Imans compensadores de Air u —Todos os imans
empregados nos nossos Thomsons são de aço de forma cylindrica e pintados de vermelho e azul, com as
dimensões atraz mencionadas.
Uma conclusão pratica tirada da theoria nos indica
que a distancia entre o centro da agulha e o meio dos
imans não deve ser menor do que seis vezes o comprimento da maior agulha do systema. í
Nestas condições podemos considerar os compensadores de Air y como imans curtos. Os valores principaes FÍ e Fa 2 do campo do iman sobre uma partícula
magnética situada á distancia JR do centro de iman,
são:

caso das agulhas em que só se considera o pólo norte),
verifica-se que a força Ft não produz desvio (eixos
magnéticos parallelos ou no prolongamento um do
outro, caso de equilíbrio), de modo que a força F2 será
a forca compensatriz utilisada do iman, observada
por meio do desvio que produz sobre a agulha, semelhante aos effeitos produzidos pelas componentes P
e Q do magnetismo permanente . Com a mesma ordem
de approximação esse desvio é dado pela formula simplificada de Gauss :
Mi

OTl/f

Fl = -p- (partícula magnética no prolongamento do
eixo magnético do iman)
M

i'\ = -££• (partícula magnética no prolongamento do
equador magnético do iman)
em que M é o seu momento magnético.
Sendo a partícula magnética o pólo magnético de
um iman pequeno suspenso em um perno (como no
1
A altura dos alojamentos está calculada para prevenir uma
maior approximação, a f i m de evitar o apparecimento d u desvios de
ordem superior ao sextantal faimullados pela depo ição do systema
das agulhas,), prove.ile.ite da proximidade dos compensadores.
1
Mascart. Magn. Terrest. §§ 17, 18 e 49, 1900. Mascan et
Joubert, loc., cit., §805, t. II, de 1S97.

O momento magnético de um iman é dado pela
mesma formula
M= H tg ê #3

que permitte calcular M com H e R, e as suas variações quando para uma distancia invariável R o
determinamos em épocas ou em temperaturas differentes. (Nos limites actualmente considerados de variações de temperatura desprezamos o seu effeito em vista
da pouca precisão exigida.)
O effeito principal das componentes manifestase nesses desvios em certas proas (como veremos na
pratica), cuja compensação é feita por meio dos compensadores de Airy, produzindo para vante e boreste
forças iguaes a — Pé — Q que destroem os effeitos de
_ P e Q.
Barra de Flinders — E' das dimensões e forma
especificadas anteriormente. O commandante Flinders
1

Mascart el Joubert, loc. cit., § 807.
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com a sua barra visou primeiramente compensar os
effeitos produzidos pelos ferros doces verticaes sobre
a agulha e em segundo logar ás variações desses
effeitos proveniente de uma mudança de latitude magnética .
Hoje o seu fim é compensar os effeitos produzidos
pelas barras representadas nos parâmetros c e / que
produzem uma componente

V c* + f3
segundo uma direcção 9 dada pela expressão

tg
a contar da linha de vante para boreste ou bombordo.
Como no começo do século que findou os ferros
da construcção tinham pequena força coercitiva, Flinders na sua celebre viagem á Austrália notou esses
effeitos e procurou corrigi 1-os mecanicamente pela barra
que traz o seu digno nome. Abandonada depois dei lê,
foi mais tarde judiciosamente aproveitada na bitacula de
Thomson .
Em vez de empregar duas barras para corrigir
as correspondentes aos parâmetros c ê / , devemos (no
caso especial em que / tenha um valor sensível) orientai- a barra de Flinders segundo uma direcção 9
com a proa do navio de modo a compensar o e Efeito da
força

Imanta-se sob a acção da componente vertical terrestre Z de forma a produzir no sentido do eixo dos X
uma forca proporcional ao parâmetro c
cZ ou c fltg 6

cuja intensidade sobre as agulhas depende do comprimento da barra, isto é, do afastamento dos seus
pólos magnéticos, visto que a sua posição ó fixa sobre
a bitacula e o seu pólo superior ficar na altura do
plano das agulhas, afim de produzir a força neste plano
horizontal.
O magnetismo do pólo superior é sempre da
mesma natureza (ou cor) que o magnetismo do hemispherio em que se acha o navio.
Segundo o diagramma representativo das posições
das barras de ferro doce á pagina 25 si quizermos
produzir um coefficiente c positivo, collocaremos a barra
por ante avante da bitacula ; para um coefflciente c
negativo por ante a ré.
Compensadas assim, separadamente, pelos imans
e pela barra de Flinders as partes
tg ô e

f

•tg 6

de que se compõem os coefficientes $ e <K, claro estaque
teremos annullado esses coefficientes que, como sabemos, dão origem ao desvio semi-circular.

V c* + /* ;

si / = O, 9 também é O; essa força reduz-se a c e a
barra é collocada no plano longitudinal.

Espheras compensatrises de Barlow — Foi Peter
Barlow quem, pela primeira vez, estudou experimentalmente a imantação que tomam, sob a influencia

55

54

de um campo uniforme (como seja o terrestre), espheras de ferro doce, quer cheias, quer ocas, e cuja
theoria foi dada por Poisson em uma das suas celebres
Mémoires sur Ia théorie du magnêtisme.
Em ligeiras considerações passaremos pelo estudo
dos effeitos desta imantaeão sobre as agulhas de Lord
Kelvin, procurando desenvolver as idéas do commandante Guyou ' que são as que mais se coaduna com
as que já foram expendidas a respeito da imantacão
dos parâmetros a e e, principaes productores do desvio
quadrantal. 2 3
Examinemos primeiramente o effeito da imantação tomada por um par de espheras sob a influencia da força magnética terrestre em um logar livre
de ferro.
Supponhamos a bitacula em terra. Seja OXa linha
horizontal que passa pelos centros das espheras de
raios r e das agulhas, e que por elIa passe plano vertical desymetria das espheras. Ainda ON a direcção
do norte magnético e í' o angulo NOX.
Sob a acção do campo terrestre as espheras imantam-se uniformemente e produzem num ponto exterior O o effeito de dois imans infinitamente pequenos
collocados nos seus centros, cujos eixos magnéticos são
parallelos ás linhas de força terrestre, de imantacão
1

Mamiel dês Instruments Nautiques, 1899, pag. 94.
Phil. Trans. of the Roy. Soo., 186">, pag. 319.
3
A theoria analytica de Poisson sobre as acções exteriores
produzi Ias pelas espheras homogéneas, cheias ou ocas, e os seus
elfeitos sobre uma agulha imantada acham-se notavelmente desenvolvi os nas cxcollentes Leçons sur l'Eleetrícité et lê Maynetisme
par P. Duhem, tomo II, de 1892, pags. 128 e 138.
3

contraria á forca inductora, que chamaremos F e cujos
momentos magnéticos são da forma
M= — •

•F.r*
+

•K k

sendo k um parâmetro de imantacão induzida ou de
susceptibilidade magnética.
Para os ferros doces actualmente empregados na
construcção das espheras, este parâmetro k excede de
30, o que nos permitte considerar o coefficiente

l+ -T"*h

como sensivelmente igual á unidade. Esta observação
nos fornece, na pratica, latitude
para determinarmos a priori o
effeito da serie de espberas em
serviço sem conhecermos a natureza do metal que as constitue.
Sob o ponto de vista dos desvios, as componentes verticaes
não nos interessam, por emquanto, e consideraremos somente a acção da componente
horizontal H sobre as espheras.
Si ON é a direcção da força
inductora H, as espheras imantadas produzirão em O
-Mascart, loc. cit., §23.

56

duas componentes ' proporcionaes a H, uma segundo
ONe a outra segundo uma direcção symetrica de ON
em relação a OX, seja ON'. Sejam essas forças /,// na
direcção de ONe f3H segundo ON'. Essas componentes
H + f,ff e fíH dão logar á resultante ON. que será
a direcção que tomarão as agulhas desviando-sc do
meridiano magnético de um angulo s em virtude da
presença das espheras.
Ora, o triângulo MWt nos dá, visto a constante
proporcionalidade dos lados aos senos dos ângulos
oppostos,
sen á =

11J ,
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pois que
e
ou, finalmente,

Sen

*m«*. =T+1T

A este desvio máximo dá-se o nome de potência
compensatriz do par de espheras.
Combinando as idéas expostas nas pags. 29 e 44
de Mascart, Magnétisme Terrestre, concluímos que

/3 H
, f a . " sen N^N'.
+ /i«

Quando OX coincide com ON não ha desvio e sim
simplesmente augmento da força directriz da agulha ;
porém, gyrando o systema das espheras em torno de
um eixo vertical passando pelo ponto O, o desvio augmentará com NflN' até um certo limite para diminuir até O em seguida, quando os eixos magnéticos
dos imans infinitamente pequenos, que traduzem os
effeitos das espheras, forem parallelos ás agulhas, quer
dizer, quando OX for perpendicular a ON. Analyticamente a formula indica que o máximo se dará para

sen NLON' = sen 90° = í

r3

r*

donde

formula esta que permitte calcular $max. conhecidos
r e R.
Esta potência compensatris acha-se ligada ao angulo ?' pela relação
sen 5

«IflíC.

' l + sen â

sen 2 Ç1

«ia».

*

cos 2 Ç'

' — 90"

1
Na realidade sabemos que a força total age secundo uma direcção parallela a ON, porém, podemos decompol-a seg-undo as duas
directrizes sem alterar a componente e assim lazemus por causa da
nossa exposição a respuito «Ias Torças À e fl rjue airia secundo uma
direcção symetrica do meridiano em relação ú linha de proa. «Esta
decomposição torna o effeito das espheras independente do angulo Ç',
o que é importante.» Mascart, loc. cit., pag. 29.

que fornece S quando se conhece ímao:. e ?'.
Na pratica, porém, não se utilisam espheras cheias
por serem demasiadamente pesadas, em vista das espheras ocas de espessura maior do que um decimo do
Mascart, loc, cit., pag. 420.
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raio externo das ospheras, produzirem sensivelmente
os mesmos effeitos, e assim dizemos porque, segundo
Mascart: l
« Tant que 1'épaisseur de Ia couche sphérique est
plus grande que Ia cinquiòme du rayon, 1'action magnétique à 1'exterieur ne diffère pás de 0,01 de celle que
donnerait une esphère plene du même diamètre.
Lês expériences anciennes de Barlow sont conformes aux résultats de cê calcul. Avec dês sphères de
19 pouces de diamètre extérieur, il n'y a pás trouvé
de différence apreciable entre lês actions exercóes par
deux sphères differentes, l'une pleine et 1'autre creuse,
cette dernière ayant une épaisseur égale au dixième
du rayon ».
« Grace á cette propriété on peut substituer pour Ia
compensation aux sphères pleines dês sphères creuses
plus légères et déterminer a priori comme pour celles
ci Ia valeur approchée dês effects sur lê compas 2 ».
Para obter experimentalmente em terra, correspondente a differentes distancias R, as potências compensatrizes de um par de espheras, orienta-se o plano
de symetria OX, de modo que

e observa-se o desvio produzido; ou gyram-se as espheras completando a rotação e notam-se os desvios máximos produzidos á direita e á esquerda, tomando a média
desses valores como a potência compensatriz exacta.
A taboa construída a priori para esse fim, aegundo
a formula á pag. 191, encontra-se em todas as instruccões e tratados que cogitam desle assumpto. Daremos
no fim do nosso trabalho uma taboa desta natureza sob o

NOX = 45" +
* Mascart et Joubert, loo. cit., tomo I, pá g. 418.
Giiyoit, Description et Usago dês Inslruments Nautiqucs, 1889,
pag. 61.
3
Si ON é conhecido, vemos que
3

NOX = Y2 NON' = Vg (N t NO' + $ ) ;
sendo, neste caso,

NiON' = 90".
NOX = 45° -i

1—

titulo : TABOA PARA A CORRECÇÃO DOS DESVIOS QUADRANTAES.

Os desvios produzidos pelas espheras sendo de
natureza quadrantal e a potência compensatriz independente do valor da componente horizontal terrestre, como mostra a expressão geral, vejamos como se
pôde por meio dessas annullar o desvio quadrantal
proveniente dos coefficientes § e <B.
Installação das espheras a bordo — « A installacão das espheras a bordo
dá logar á correcção (compensação) do desvio quadrantal e introduz uma
nova força segundo o meridiano magnético.»
As simples considerações que acabamos de fazer
a respeito de uma massa
de ferro doce symetrica em
relação a OX nos induz a
/
collocar as espheras compensatrizes de Barlow perpendicularmente ao plano de symetria dos ferros
doces a bordo (quasi transversalmente em geral) que
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supporemos momentaneamente não ser o plano longitudinal e sim um plano vertical passando por OU.
Seja OR a direcção perpendicular a esse plano. Examinaremos isoladamente as componentes que formam
o campo em que se acham actualmente as espheras:
1°, a forca
segundo ONí fazendo com o meridiano magnético um
angulo igual a A ;
2°, a força
segundo OíTsymetrico de OJVem relação a OU;
3°, a força
A força
+ C2

sendo fixa no navio, produzirá nas espheras uma imantacão permanente, cuja compensação se fará mais tarde
pelos compensadores de Airy e não nos occuparemos
dos seus effeitos.
Estudemos, portanto, somente os effeitos das componentes

sobre as espheras.
Vejamos a figura:

e segundo uma direcção symetrica de ON em relação
a OR', quer dizer O1 T, prolongamento de O r uma
força

produz, segundo OT, sua própria direcção, uma forca
é2.

e segundo uma direcção symetrica de OT em relação
a OR, quer dizer OS, uma força

Sommando as forças novas (induzidas) ás antigas
(inductoras) e tomando para direcções positivas ON
e O T, teremos :
segundo ON:

- ftW V
segundo OT:
+ ® 2 - f,\H l/í + ^

Para que as componentes, segundo O T (que produzem o desvio quadrantal) sejam ituUas, basta que
se tenha
\H l/|l2 + «B2 - ft\B Vi + $•'+ fl\H\/$*+ É 2 = O
ou

produz, segundo ON, uma força

_

í'+'í\

+
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Ora, o primeiro membro é a potência compensatriz das espheras e desprezando a influencia de & por
ser geralmente pequena, virá :

geralmente

sení«1/1 ^ = V^W +
max.

ou sendo
seu S

max.

=

r3
R3

+

temos
r3

e reconsiderando os valores de fi e fz vem

l

1/3* + <p =

na pratica actual é sufficieutemente pequeno para que
o parenthesis seja positivo; donde se conclue que
além das espheras corrigirem o desvio quadrantal,
augmentam a força directriz.
Para determinarmos o angulo u que o plano de
symetria dos ferros doces faz com o plano longitudinal, tomemos a figura.
Ora, a força

donde

\H Vi + &*
inclina-se sobre ONt ' de um angulo A e

que dará a distancia R a que devemos collocar as
espheras para compensar um desvio quadrantal igual
ao produzido pela forca

sobre ON" de um angulo p.
O angulo

l/J2 + i2.
Com a introducção das espheras, a força segundo
ON transformou-se em

logo, a sua bissectriz OU faz com OX um angulo
igual a
A+p

\H + ti\U — fikH |/§2 + <P
OU

suppondo
1

Collet, loc. cit., 1886, appendice, pag. 278.

Quando ^t e i são nullos, ^4, p e M também o
sato e as espheras são installadas no plano transversal
passando pelo centro das agulhas.
1

Não traçados na figura.

64
65

Em toda a compensação theorica, afiro, de simplificar o problema, desprezamos as reacções dos compensadores uns sobre outros ' e a quo necessariamente
proviria das agulhas da rosa si a pequenez do seu momento magnético não fosse desprezível, como se dá
nos Thomsons. A pratica nullidade da influencia das
agulhas sobre as espherasjde Barlow constitue um dos
característicos básicos das rosas de Lord Kelvin, e
permitte, portanto, a completa compensação do desvio
quadrantal.
Compensadas as forças g, ffi, $ e ®, ainda nos
resta a que produz o desvio constante A : IQH. Gomo
em geral é pequena, não se a compensa, mas faz-se
desapparecer o seu effeito A, annullando-o pelo deslocamento horizontal para a direita ou esquerda do
eixo magnético do systema em relação ao NS da rosa
ou de uma maneira fictícia deslocando na cuba a linha
de fé para a direita ou para a esquerda de uma grandeza
angular igual a A. '*
«lín resume, Ia compensation complete pour Ie
navire droit, suffisante au moins dans Ia pratique, exigera deux systèmes d'aimantshorizontaux, unbarreau
de fer doux vertical et lê couple de sphères.» 3
1
Na pratica, veremos como se leva em conta estas reacções
entre os compensadores, em vista da sua proximidade uns dos
outros.
2
Ha muitos annos os allemães ellectuam esta correcção pela
disposição Cacil que liga a cuba a um dos arcos da suspensão Cardan, permittindo esse deslocamento (Lehrbnch der Nariyation) a
Reichs-Marine-Amt, Berlin, t. I, de 1901, pags. 64 e 106).
3
Masca/ri, loc. cit., pag. 422.

DYGOGRAMMAS

As representações graphicas mostrando a grande sã e a direcção da força directriz resultante das
forças perturbadoras

, tf,
que agem sobre a agulha, designam-se sobre a denominação genérica de dygogrammas (uma contracção
das palavras dynamo-gonio-gramma, diagramma de
força e angulo).
Segundo se figura esta direcção em relação á proa
do naoio ou ao meridiano magnético os dygogrammas
tomam a designação de dygogrammas de primeira
espécie e dygogrammas de segunda espécie.
Esta solução graphica das duas equações
~ sen í = gjt. + § sen Ç + d cos Ç + §1 sen 2 Ç + <j£ cos 2 Ç
r-rj- cos S = í + 38 cos C — (K sen Ç + II cos 2 Ç — (g sen 2 Ç
A/Z

simplifica notavelmente, na pratica, o problema, mormente ás pessoas a quem repugna o comprimento dos
cálculos e fornece com extrema rapidez para as diversas
proas do navio qualquer um dos elementos: rumo da
agulha correspondente ao rumo magnético ou o desvio
da agulha para o mesmo rumo e a força directris
para essa proa.
Estudaremos em primeiro logar um dos dygogrammas de primeira espécie chamado ao Manual do
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Almiraritado dygogramma n. II ' ou o bicircular e
depois um de segunda espécie, o dygogramma n. I
ou o Limaçon de Pascal modificado por Colongue 2 e
chamada por Mascart de dygogramma em colimaçon,3
a que daremos a primazia e preferencia por ser fácil
a sua construcção e simples a sua comprehensão.
DYGOGRAMMA N. II OU BICIRCULAR

Diz o Manual do Almirantado que o « Dygogramma
n. II» é somente de uso pratico naquelles casos em
que §t e ® podem ser considerados como nullos. E'
especialmente adaptado aos casos em que somente
observações de desvios são feitas, e em taes casos nos
permitte, com algumas observações, chegar com uma
grande facilidade a uma approximação provável dos valores de §, & e Jl. Tem também a vantagem de ser fácil
e rapidamente construído e de dar num diagramma uma
vista comparativa das condições magnéticas dos differentes navios, das differentes agulhas em um mesmo
navio e da mesma agulha em épocas differentes.» *
A sua principal vantagem está em somente exigir
a construcção de duas circumferencias e algumas
linhas rectas.
1
A'iiuelles que desejarem uma completa informação sobre esses e
outros interessantes problemas correlativos indicaremos o Mamial do
Almirantado, 1893, appendice n. 2, pag. 160 ; no de 1901, á pag. 144.
1
Pouco tempo depois do commandante Belavenetz traduzir em
russo e commentur nahiumenle a 2a e lição do Manual do Almir a n t i i d o , o 1° tenente ColonjjU'', do Obs rvatorio Magnético de Kronst..(.ll, modificou notavulm nte o untigu Limaçon puhlicado nas 1 a e
2a edições.
3
Mascart, loc. cit., pag. 429.
4
AdmiraHy Manual, 1893, appondice n. 2, pag. 101. liste dygogramma foi supprimido na edição de 19Jl.

Afim de obter para uma dada proa magnética a
grandeza, direcção e sentido da força directriz em
relação á proa do navio bastará construir o polygono
das forças perturbadoras em grandeza, direcção e sentido em relação a esta proa de navio.
Tomemos o systema de eixos rectilíneos rectangulares XX', YY' e seja XX' a direcção do navio orientado
de momento para o norte magnético. Seja OAl=l. Tiremos para a direita ou para a esquerda, segundo é positiva
ou negativa, a grandeza A; unamos O a A. Com um raio

O A = VI + y
tracemos a circumferencia maior. Seja N o ponto de
intersecção deste circulo com XX".

x

A partir de O, tomemos da mesma maneira
00' = l/M* + (í2
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Almirantado dygogramma «. // ' ou o bicircular e
depois um de segunda espécie, o dygogramma n. I
ou o Limaçon de Pascal modificado por Colongue 2 e
chamada por Mascart de dygogramma em colimaçon,3
a que daremos a primazia e preferencia por ser fácil
a sua construcção e simples a sua comprehensão.
DYGOGRAMMA N. II OU BICIRCULAR

Diz o Manual do Almirantado que o « Dygogramma
n. II» é somente de uso pratico naquelles casos em
que §. e <K podem ser considerados como nullos. E'
especialmente adaptado aos casos em que somente
observações de desvios são feitas, e em taes casos nos
permitte, com algumas observações, chegar com uma
grande facilidade a uma approximação provável dos valores de §, <£ e $1. Tem também a vantagem de ser fácil
e rapidamente construído e de dar num diagramma uma
vista comparativa das condições magnéticas dos differentes navios, das differentes agulhas em um mesmo
navio e da mesma agulha em épocas differentes.» 4
A sua principal vantagem está em somente exigir
a construcção de duas circuinferências e algumas
linhas rectas.
1
A'quelles que desejarem uma completa informação sobre esses e
outros interessantes problemas correlativos indicaremos o Manual do
Almirantado, 1893, appendice n. 2, pâg. 160 ; no de 1901, á pag. 144.
1
Pouco tempo depois do commandante Belavenetz traduzir em
russo e cominentur Mibi.-imenle a 2 a e íição do Manual do Almir a u t u d o , o 1° tenente Colon^u-.-, < l o Obs rvatorio Magnelicu de Kronst;idl, modilicou notavam nte o untigu Limaçon publicado nas 1 a e
2a edições.
3
Mascart, loc. cit., pag. 429.
* Admiralty Manual, 1893, appendice n. 2, pag. 161. Este dygog-rauima foi supprimido na edição de 19J1.
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Afim de obter para uma dada proa magnética a
grandeza, direcção e sentido da força directriz em
relação á proa do navio bastará construir o polygono
das forças perturbadoras em grandeza, direcção e sentido em relação a esta proa de navio.
Tomemos o systema de eixos rectilíneos rectangulares XX', YY' e seja XX' a direcção do navio orientado
de momento para o norte magnético. Seja OAl==l. Tiremos para a direita ou para a esquerda, segundo é positiva
ou negativa, a grandeza A; unamos O a A. Com um raio
OA = Vi + £*
tracemos a circumferencia maior. Seja N o ponto de
intersecção deste circulo com XX1.

A partir de O, tomemos da mesma maneira
00' = |/»* + C 2
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sendo $ para baixo e c para a esquerda, si são positivos,
em sentidos contrários, si são negativos ; semelhantemente
ON>

= l/$p+ <£2

Com centro em O' e um raio igual a ON' tracemos
a circumferencia menor e prolonguemos N'O' até S'.
O polygono das forças para a proa norte-magnetico
será NO' O A e por conseguinte N'A representa a força
directriz; o angulo do NA com a direcção de vante
XX' o rumo da agulha.
Para podermos traçar o polygono das forças para
as outras proas, consideremos o movimento apparente
do horizonte da direita para a esquerda, suppondo
immovel o navio que no gyro se move em sentido
contrario, isto é, de norte para leste.
Nestas condições, no movimento relativo do horisonte, a força

passará a ser N^OA^ e a forca directriz para a proa
magnética C , NL'At em grandeza, direcção e sentido
e o angulo í' desta recta com a direcção da proa, o
rumo da agulha.
Devemos, por conseguinte, graduar, na pratica,
a rosa grande que representa o horizonte da direita
para a esquerda de O" a 360° e a pequena da esquerda
para a direita de 0° a 360° a partir dos pontos N e N1.
Como, porém, o centro do angulo a medir não é
fixo, torna-se necessário um transferidor, pelo que
alonga-se um pouco a determinação do rumo da agulha.
Veremos no dygogramma n. i desapparecer este inconveniente, o que constitue uma das suas principaes
vantagens.
DYGOGRAMMA EM COLIMACON

Dados os coeficientes exactos &, !&, C, gl e €
e o azimuth magnético í, determinar -^- e s.

gyrará para a esquerda de um angulo igual ao que
o navio tiver feito para a direita ;

ficará fixo, visto ser fixo no navio e a força

de um mesmo angulo, porém para a direita.
Façamos com o navio um gyro para a direita (por
BE) igual a ç ; a direcção apparente do meridiano virá
ficar em ONlf e A" em NL' ; o polygono das forças

Imagine-se um triângulo OAB rectângulo em A,
para a figura.
Consideremos a recta OA como o meridiano magnético. Seja O a origem das coordenadas. Si nas
equações atraz fizermos a força directriz para o norte

tomando \H para unidade e a força directriz para
leste
H' sen 3

70

71

nos servindo da mesma unidade e unirmos O a B,
o comprimento

De B tiremos NB— C para a direita si é positivo,
para a esquerda se negativo. O angulo BDN=tt.
Unamos O a N.
Pela simples inspecção das direcções, segundo as
quaes tiramos as grandezas que representam os coefflcientes, vemos que a linha quebrada OADN representa
o polygono das forças para a proa norte magnético
(í = 0°), porque

OB = l/õl2 + Zê2 = -51
AJI
representará a força directriz para uma dada proa ç em
relação a \H tomado para unidade; e o angulo AOB
será o desvio S = ç — Ç', porque
OJ5

teí—sr
Si dermos ao navio uma rotação completa, ç variará de 0° até 360° e o ponto B descreverá uma curva
que chamamos dygogramma n. I ou em colimaçon.
A partir do ponto O, tomemos um comprimento
definido OP — 1.
Supponhamos para facilidade de exposição que os
coefflcientes exactos sejam todos positivos.
De P tiremos PA = & para a direita si é positivo, para a esquerda si é
negativo. O angulo PO A
= A.
De A tiremos AE — 6
para a direita si é positivo,
para a esquerda si é negativo.
De E tiremos DE= §
para cima si é positivo, como
já dissemos geralmente o
é, para baixo si é negativo.
O angulo ADE=$.
De D tiremos DB = g
para cima si é positivo e para baixo si é negativo.

OA = Vi + $.*

sempre tomando \H para unidade.
Logo, ON representa a força directriz para a
proa norte magnético e o angulo PON o desvio, quer
dizer, ON representa em grandeza, direcção e sentido
a força directriz para esta proa.
Busquemos o traçado do dygogramma ou os outros
pontos correspondentes ás outras proas magnéticas
?ii Ca. etc.
Com o centro A e com um raio
AD =

descrevamos uma circumferencia que toma a denominação da cirmmferenda geratriz.
Prolonguemos a recta DN além do ponto Q de
intersecção com a circumferencia. Este importante
ponto Q, chamado pólo do dygogramma, goza de uma
propriedade que permitte traçar com facilidade a curva.
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Si gyrarmos o navio para boreste de um angulo
igual a Ç, a força

Mecanicamente, como mostra a figura, construirse-á a curva depois de traçada a circumferencia geratriz e determinado o pólo, tomando uma recta de
comprimento igual a

fixa no navio ou a recta DN gyrará de um mesmo
angulo e a força
ou AD de um angulo duplo 2 ç.
Tracemos a recta QM fazendo com CWum angulo
igual a i; e tomemos a partir de D' uma grandeza
D' M = DN. O angulo D'AD = 2 ? visto ser igual a
2 NQMe AD' será a nova direcção da força

Dahi concluímos que OAD'M representa o novo
polygono das forças, OM a nova força directriz em
grandeza, direcção e sentido.
O angulo POMéo desvio.
Para obter outros pontos, portanto, devemos, a
partir de Q nas direcções indicadas pelas proas magnéticas tirar cordas no circulo gerador e a partir dos
pontos extremos das cordas, prolongal-as de uma quantidade constante
O logar geométrico dos extremos destas cordas
assim prolongadas representa um Limaçon de Pascal l
ou dygogramma em colimaçon.
1
Assim chamado por Rohnrval, que foi o primeiro a calcular
a sua área (Mémoires de 1'Académie, tomo VI, pag. 42) o cuja

obrigando-a a passar pelo pólo Q e fazer a volta completa do circulo gerador, conservando sempre o seu
meio sobre a circumferencia geratriz.
As extremidades desta recta, no movimento, descreverão a curva.
Na pratica, basta com cuidado construir, deste
modo, de ã ou dose pontos igualmente repartidos de

celebridade c interessa históricos são bem conhecidos dos mathem áticos.
A sua equação polar cm relação ao pólo c a recta ON para eixo
polar é

p <= p + 2 q cos O
em que f è o raio voctor,

8 = C - a + p.
Da notável lamiiia das epycycloides é ao mesmo tempo um epitrochoide ou hypotrochoide o um caso particular das ovaes Cartesianas.
Quando
P = í [P = (í + 3 COS ô)]
Pascal a indica como solução do problema da trisecção do ansulo
e si
p = 2 q [p = (l + COS Oj]
a curva é um cáustico de reflexão do circulo, achando-se o ponto
luminoso sobre a circumferencia.
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um lado e de outro do circulo gerador para facilmente
traçar a curva.
Também evita-se, ás vezes, na pratica diária, a
determinação dos coefflcientes exactos por ser longo,
visto que algumas observações são então sufficientes
para o traçado da curva.
Esta elegante e captivante construcção graphica
dá logar a uma serie de casos particulares e variados
problemas que se encontram desenvolvidos no Manual
do Almirantado, appendice n. 2, pag. 168; no de
1901 á pag. 151.

Desvio de banda
Sendo o desvio uma funcção da posição que
occupam as differenles peças de ferro do navio em
relação á agulha, desde que mudar esta posição devido
á inclinação do navio para boreste ou bombordo proveniente do jogo, variará o desvio, í quer dizer, si o
navio tomar uma banda de i grãos, o desvio será
diverso do que era para o navio na sua linha d'agua
natural (horizontal diremos).
Este desvio poderá ser expresso em funcção do
desvio para a posição horisontal mediante o conhecimento da inclinação e de certos termos correctivos,
cuja forma vamos agora determinar.
A resolução desse novo problema ainda devemos
ao Sir Archibald Smith e a solução mais simples resulta immediatamente da transformação que soffrem
as equações de Poisson, proveniente da introduccão
deste novo elemento a — banda.
Si é para borcste é positivo, si para bombordo é
negativo.
Afim de conservar ás constantes das equações de
Poisson a mesma significação que tinham primitiva1
Comprehen'le-se a complexidade do problema si não deprezassemos <> movimento de ,-irfagcm.
Vide um artifro do Commander L. H. Chandler, nos United
States Naval Instituis Proeecdings de Dezembro de l',)08, pag. 1269
intitulado « Cliango in Dcviation of tho Compass due to cliange in
Trim.»
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mente e applicar o caso do navio inclinado ás mesmas
equações, procuremos os valores das novas constantes
em f u noções das antigas, ou antes, as novas forças
em relação á posição dos antigos eixos X, Y e Z, visto
a posição horizontal fixa das agulhas, qualquer que
seja a inclinação do navio, em
virtude da suspensão Cardan.
Consideremos a figura.
Seja O a projecção do eixo
dos X sol ire o plano do papel que
é o plano dos Y Z olhando para
vante, O Y e OZ, os eixos primitivos e OYl e OZt os eixos novos (antes deveríamos
dizer a nova posição dos antigos) e i a banda para
boreste.
Os valores das componentes da força terrestre (que
produz a inducção) X, Y Q Z em relação á nova posição dos eixos serão :

ou substituindo os valores de
e desprezando os quadrados da inclinação por serem,
em geral, pequenos ( máximo 20°, sen 20° = 0,34 e
sen"20 = 0,12), virá:
X'{ = X

Z\ = Z + Yi + gX + (h — t/í) Y + (Ã + ih) Z + R

Emfim, sendo como dantes
X, Y e z

as componentes da terra e do navio segundo os primitivos eixos teremos
X' = X t

y = y. cos i — Z1 1 sen i
Z' = Z'i cos i + V .i sen i

Si substituirmos nestas expressões

X, = X

x'i, Y'Í e -z-i

Yí = Y cos i + Z sen i
z. = Z cos i — Y sen i

segundo as fórmulas de transformação de eixos no
espaço.
Designando por
x'{, 7't e z't
as componentes do campo produzido pela terra e pelo
navio em relação aos mesmos eixos, teremos:

x't = x. + axi + bYí + cz. + p
y, = YÍ + dxí + eYi + fz. + Q
Z'; = Z

+ gXí + hY

+ hZ

+ aX + (b — ic) Y+(c + ib)Z + P

y, = Y + Zi + dX + (e- if) Y + (f + ie) Z + Q

+ R

pelos seus valores, acharemos, desprezando também os
quadrados de í
X'=X
Y'

+aX+(b—ic)Y+(c+ib)2+PL
lê -i (/'+ A)] T + [f+i («-*)] Z +Q + iR

Z+R+iQ

Gomo sabemos, esta ultima componente Z não
produz desvio, mas a col locamos aqui, visto ser a expressão da força vertical para o navio de banda.
1
Como vemos, a determinação dos nossos parâmetros, em relação aos antigos eixos, exige uma dupla transposição de eixos.
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Comparando estas novas equações, que chamaremos de Smith, com as de Poisson, notamos que quasi
todos os parâmetros soffreram uma alteração com a
banda e assim representando por A«, kb, etc., os accrescimos tomados por a, b, etc., teremos:

designa a componente vertical da força combinada da
terra e do navio é

Aã = O,

Ad = — ig

A# =• + id,

AP = O

\b = — ic, Ae = — i (f + h), M = i (e — h),

\Q — — iR

Ac = + »&, bf= + i(e-k)t \h = i(f+h),

\R = + iQ

e as variações das forças, segundo as expressões primitivas
:

t

Z' = Z + gX + hY + kZ + R

ou
Z' = Z + H (g cos Ç — h sen Ç) + KZ + R

donde
-g- = (g cos í — h sen Ç) tg ô + í + h + - -

que exprime a relação existente entre a força vertical a bordo para uma determinada proa magnética Ç e a
força vertical em terra.
Determinando os valores de

I = -M^±A

8
' — ff
9

= + » b íg O,

'

= + t (e — h - -^-) tg

Para o caso particular da symetria dos ferros doces,
b, d, f e li são nullos e os accrescimos praticamente
serão

para n proas magnéticas igualmente afastadas sobre
toda rosa, claro está que a sua média
Z
n

R
Z

em que

Í--4-+4
chamando essa média de (*, teremos
Força vertical no centro da agulha —Nas equações de Poisson (i = 0°), a expressão geral de Z que
1
Expressões mais aeraes dos coelficientes e accrescimos, considerando-se os termos ae segunda ordem, são dadas no Manual
do Almirawtado, 1893, .appendice n. l, pag. 150 ; no de 1901 á
pag. 132.

analogo a X que, como sabemos, representa a força
directriz média do plano horizontal.
1

Mais adiante quando tratarmos da balança de Lord Kelvin
Z'
veremos como se determina a relação —^•
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E' funcção:
da variável Z\
da força vertical proveniente do parâmetro k produzida pela componente Z;
finalmente da força vertical produzida pela componente vertical R do magnetismo permanente do
navio, tomando-se Z para a unidade e, por consequência,
o seu valor varia com a latitude magnética e a componente horizontal de H do magnetismo terrestre.
Formula geral do desoio de bonda —A fórmula
geral do desvio de Landa ^ em funcção do desvio na
posição horizontal s será, segundo já estudámos,

modificando o valor de gl; um termo semicircular
Ji COS Ç'

modificando o coefficiente C e um quadrantal
~A

affectando <£.
Quando se effectua a compensação liorizontal, o
coefflciente c do termo
c
—-— »sen 2 Ç'

só annulla, annullando comsigo esta mesma expressão e como, em geral, <i é pequeno, a fórmula se
reduz praticamente a
$. = s 4- Ji cos C'

ou
= S + i (y cos 'Ç + -i- son2 Ç'

cos2

:')

em que

Pela fórmula vemos que a banda introduz um
termo constante

1
Nas Instructions for thc Aãjustment of Lortl Ke.lvirís Patent
Compass. Sec. 12, pacr. 14 ( ou a sua tiM-Iucçúo em por 1112; 1107, pelo
Capitão-Tenente Silvado em 1893), as partes do desvio de banda são
representadas pelas notações

Esse coefflciente /, que representa a parte que dá
logar ao desvio mais importante, se designa pelo coefflciente principal da banda e J i de desoio principal da
banda, máximo para as proas norte e sul e nullo nas
proas leste e oeste.
J poderá tomar uma serie de formas particulares, porém nós nos limitamos a duas afim de mostrar
melhor a sua composição e indicar a maneira mais
simples de operar a sua compensação.
Ora,
í

— *-.

ou

//(/), 11(2) e H (3)

\

sendo

ou

eZ

//(/)= +Jicos l\ 77(2)= - - -f 'cos*?' e 11(3) = + 4-ison'Ç'
A

A

4700

hZ + K
X77
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que mostra as duas partes que produzem o desoio
(principal) da banda

e como

eZ

teremos

R

[X =1

Z

t&e
exprime a componente que provém da inducção vertical na barra e devido á sua inclinação i sobre o horizonte em relação a ),//, como unidade ;

Efíéctua-se a compensação do coefflciente J, apezar de composto de termos que representam o ferro
doce e ferro duro, somente por meio de um compensador de Airy, vertical na bitacula, de modo a produzir sobre a agulha uma força igual a —R'—J '.
Vejamos como se reconhece esta igualdade.
Si J—O
[/.

hz + n
x//
a componente que provém da induccão vertical no ferro
doce vertical representado na barro k e a força vertical proveniente da componente R, agindo ambos sobre
a agulha inclinados a 90° — i sobre o horizonte.
Tratemos em segundo logar de eliminar os parâmetros e, k e R (desconhecidos) que apparecem na
expressão de J, substituindo-os por outras quantidades conhecidas.
Sabemos que

A

donde
e si $ = 0 em virtude da compensação horizontal,
teremos
[j, =^ X

Quer dizer, para que não haja effeito algum sobre
a agulha devida á banda è necessário que a média
das forças verticaes para as differentes proas em
relação á força vertical terrestre seja igual á força
directriz média para o norte em relação á força horizontal tomada para unidade. 2

donde
e substituindo na formula /, virá

(1

i

1
E' fácil conceber a ranão por que não se compensa separadamente k por ferro doce e // por um iman, como se pratica com
c e P.
3
Variando o magnetismo do ferro doce durante a viagem, em
virtude da variabilidade dos elementos magnéticos, esta compensação não será estável, porquanto cprriiriu se esse e!l'eito por uma
força permanente e torna-se necessário refazer a correcção (compensação).

h

- ® - -- - -f-]

OU
. [(í _ g) _ _JL í + * + _J_

l
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Concluímos : que sendo as forras horizontaes e
verticaes no navio, com ou sem banda, iguaes respectivamente a X e [j. para qualquer proa, as forças magnéticas oriundas do navio estarão compensadas, as que
agem sobre a agulha nullas e, por consequência, não
haverá desvio.
EXPRESSÕES DAS CONSTANTES QUE ENTRAM NAS
EQUAÇÕES DE POISSON E SMITH

Em ligeiro retrospecto ás formulas e expressões
das constantes empregadas em ligação com as equações de Poisson e Smith, reunimos aqui as relações
existentes entre ellas, afim de podermos comparar
(conhecidos os seus valores) a íheorla estabelecida com
a pratica diária e prevermos qualquer modificação
no caracter magnético do navio, dando Ioga r a uma
mudança nos desoios da agulha.
Estas constantes (coef/icientes e parâmetros) são
na ordem de exposição theorica:

ir
ii

na physica para a medida das forcas constantes, ó
aqui utilisado para a determinação da relação

n1
n
Chamando T a duração de um certo numero de
oscillações duplas pequenas (dez por exemplo), da rosa
em terra ou em um logar em que a força horizontal
seja He T a duração do mesmo numero de oscillações
a bordo para uma certa proa em que a forca directriz
é H' teremos
T1^

//'

li
Esta experiência pôde ser feita por uma agulha
qualquer, podendo-se mover num plano horizontal,
mas na pratica emprega-se a própria rosa.
\ que representa a força directriz média para o
norte, lomando-se H para unidade, obtem-se facilmente
recordando que é a média das expressões da forma

e À ; a o e; h e d ;

n1
11

Z'

c e P; /• e Q; —^—
e \>., J, ff e h; k o R.
Sj

Já mostrámos como se determinam os coeflidentes exactos. '

para um certo numero de proas equidistantes sobre a
rosa, sejam quatro ç lt r,, r3 e Ç 4 . Observados os desvios
Si. 32, S3 o S4. determinam-se as relações

O methodo das oscillações de Coulomb empregado
1
Revista Marítima ftrazilcira de Janeiro de 1901, pag. 4?8, ou
pag. 43 et seq, deste trabalho.

cos â

//

H
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Suppondo as relações da forma
/

-5— cos S1( =

AI ,

b e d. Das formulas

etc.,

teremos

por eliminação, teremos
A4

A

6 = X«B -$), d = H45 + &)

Si conhecermos os coefflcientes exactos, a fórmula

c Q P, f e Q. Os coefflcientes exactos § e
estão ligados a estas constantes pelas expressões

-^—-= l + § cos Ç - C sen Ç + J cos 2 Ç — <K sen 2 Ç

= Q + /^

dará

l=

cos S
H

l + § cos Ç — d sen Ç + $1 cos 2 Ç — ê sen Ã

sendo ç a proa magnética e S o desvio em que se
determinou
E1
H
Consultado o colimaçon mais atraz, vemos que o
raio OB do dygogramma para ç é igual a

Sendo as expressões semelhantes, o que dissermos para c e P applicar-se-á naturalmente a / e Q.
O conhecimento de c e P offerece praticamente
um grande interesse por ser necessário á compensação completa da força § que produz a parte mais
importante do desvio semicircular, compensação essa
feita pelos compensadores de Air y (P) e pela barra
de Flinders (c).
No caso particular de Z = O (equador magnético)

l + § cos Ç — (í sen í + |J cos 5 Ç — @ sen 5 Ç
cos S

logo:

i

ff'
ff

raio

do

dygrogramma

que substituirá o calculo do 2° factor na fórmula de X.
a e e. As suas expressões já foram dadas no artigo
passado e e a propósito do coafficiente / e são
« = X (i + ) - í, e » _

e a correcção se fará pelos imans somente, com a
mudança de latitude magnética novas observações
dariam o effeito de c, fácil então de corrigir com a
barra de Flinders.
Mas, para os navios que não mndam de hemispherio magnético e não se approximam sufflcientemente do Equaior, é necessário recorrermos a duas
observaçõ3S de $ em dois logares cujas força horizontal e vertical sejam conhecidas.
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Seja '$ o valor do coefficiente exacto no logar em
(jue H e Z são as componentes horizontal e vertical da
força magnética terrestre; ainda $' o novo valor do
mesmo coefficiente em outro logar onde as componentes
da força total são H' e Z'.
A expressão geral nos daria :

pelo methodo graphico do com mandante Perrin, cuja
construcção exemplificada daremos na parte pratica.
y
H'
-g- e [>.. lista relação análoga a -^- se determina de
um modo análogo, empregando para isso uma agulha
vertical, ' girando sobre um eixo horizontal que passa
pelo seu centro de gravidade.
A relação
/,'
r2

cz

=P
/r = P

a resolução deste systema de equações nos dará os
valores de c e P.
Logo,
c = X.
P= X.

Z' —

Z' — Z

Analogamente fazendo as mesmas considerações
para f e Q, teríamos
Z'

7'

nos faz conhecer — £^ — em que Té o tempo de um certo
numero (dez, como anteriormente) de oscillações duplas
em terra onde a forca vertical é Z e T' o tempo do
mesmo numero de oscillações duplas a bordo, em uma
dada proa magnética C, em que a força vertical é Z'.
Conhecida a relação
z1
z
\>- se determina theoricamente 3 por meio de duas
observações em duas proas magnéticas oppostas, em
virtude das formulas

Z' —Z

Z' — Z deve ser o maior possível para obter-se os
melhores valores das constantes.
Quando se possue muitas observações de $ e $ correspondentes a vários Jogares (diversos valores de H
e Z] o processo analytico, que se traduz geometricamente pelo problema da determinação da intersecção de
duas rectas cujas equações planas são as equações postas
em jogo, é vantajosamente substituído, em vista da
quasi eliminição dos erros prováveis das observações,

rr l

TT

Z

Z

(g cos Ç — h sen Ç) + ^

—^— [ff cos (í80° +'Q — h sen (í 80" + Ç)] + [/.
/i

1

Conhecida por agulha de, inclinação.
* Na pratica, essa maneira de proceder é somente utilisada quando
se desejam observações cuidadosas, afim de estudur os_variações da
Torça vertical (/?') a bordo. A compensação e a determinação de
Z'
Z
se fazem geralmente (e mais rapidamente) pela balança magnética
de Lord Kelvin.
3
E praticamente quando não se exige muita precisão.
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g e h. Querendo determinar conjunctamente os
valores de g e h, conhecido j/., duas expressões da forma

donde

z
z'

porque os termos em g e h desapparecem .
Quando existe a symetria dos ferros doces h = O e
teremos
H

Z'

g cos

Ç

OU
Z'

tgO

. cos Ç +

Z

cosi, —

cos

cos ^ — cos

• ((t cos '(, — h sen Ç) +

OU
7'

nos dariam, por eliminação, os valores de g e /i,
/. O coefficiente principal da banda é obtido pela
fórmula simples e geral :

•{'->• Hr)

1
Fazendo as observações da relação z em duas

quaesquer proas magnéticas ^ e 'Ct a eliminação de y. e g
nas fórmulas originadas, nos darão :

H

k G R. Kntrando na expressão de (x (que por sua
vez entra em /), as constantes ke R devido ao ferro doce
vertical e ao magnetismo permanente, a separação e
determinação dos seus valores offerecerão a mesma
difficuldade que a de

c o P, f e Q
Z
COS Ç 4 — COS íj

-t* 8

Existe um methodo graphico para a determinação
de «. e g, 1 que não o mencionamos por exigir a sua
construccão mais tempo do que a resolução destas fórmulas tão simples.
1
A d m i r a l t y Manual, 1893, appendice n. i, pás. 150, ou Collet,
loo. cit., pag. 189.

dos coefflcientes l e & .
Ora,

(* = ' + " + -4OU

Z + hZ + li

ou

expressão análoga a X§ //.
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Mediante dois valores de [•"•: v- e v- determinados
em dois Jogares differentes forcas verticaes Z e Z!',
a eliminação de k e R, nos dará

_

d>' - i) z1 - (v- -í) x
X' — X

R=

(l/. — v.') Z Z'
Z' — Z

CONCLUSÃO DA TFIEORIA

E'este o magestoso edifício «cientifico cuja pai lida
imagem aqui deixamos esboçada, construído á custa das
pacientes e laboriosas investigações de Fllnders, Barlow,
Sabine, Seoresby, Airy eArchibald Smith (tendoPoisson
fornecido indirectamente os primeiros elementos) assentado nos alicerces da pura razão, sem esquecermos de
Lord Kelvin, a quem coube a gloria de synthetisar na
sua Bitocula este genial monumento, sincera e desinteressada mente dedicado á posteridade.
Rendendo assim homenagem a estes beneméritos
da humanidade e nelles aos demais que os coadjuvaram
no estabelecimento final da solução pratica do problema, resta-nos citar duas conceituadas opiniões que
plenamente justificam a nossa idéade fazer preceder a
pratica judiciosa da Regulação e Compensação das
Agulhas, da sua theoria fundamental, afim de orientar o compensador e affirmar a exactidão da sua
maneira de proceder na pratica.
Antes de iniciar a parte pratica da compensação
nos seus sympathicos Wrinkles, de 1899, 11a ed.,
pag. 578, diz o Capitão Lecky :

« Even here, however, before treating of thepratical part of the work, it is absolutely necessanj to
oxplain some of the principal features of the theory,
since it is certain that any one who attempts Compass
Adjustment by mere «rule of thumb», without clearly
comprehending the laws upon v\ hich it is based, can
never hope to perform it satisfactorily.» (Os griphados
são do Capitão Lecky.)
Na útil e interessante publicação intitulada Período preliminar de Instrucioti — Camparias á Golfo
Nuevo y Bahia Blanca, pag. 15, o então prestimoso
commandante da Esquadra Argentina de Instrucção
(1896), o Sr. coronel Atílio S. Barilari, diz em uma
Ordem do dia da esquadra :
«No hallando se generalizada Ia instruccion teórica
y especial que debe servir de base á Ia pratica consciente de Ia compensacion, bien se explica, etc.»
(Os griphados são nossos.)
Com o fim de adquirirem (Officiaes e (iuardasMarinha) esta pratica consciente que todos nós Officiaes da Marinha de Guerra devemos angariar, o Commandante em Chefe ordenara a bordo dos navios que
compunham a sua Esquadra, uma serie de interessantes conferencias sobre a « instruccion teórica y especial» que devia servir de base «d Ia compensacion».
Bello e fortificante exemplo, em cuja esteira gostaríamos de ver sempre sulcar os nossos !
No Período seguinte de Instrucção « Visito a Rio
de Janeiro y Campana de Instruccion d Ias costas dei
Brasil, etc., 1896, á pag. 43, expondo o Coronel Barilari o seu modo de encarar o Estúdio dei Campas y
de su compensacion, mostra a imperiosa necessidade

94

de tornar esse estudo e instrumento familiar a todos e
diz ter encarregado especialmente o distincto Alferez de
Fragata (hoje Teniente de Fragata) Horacio Ballvè de
prepararias (os Guardas-Marinha) en esse interessante
estádio.
Finalmente, mais adiante, om conclusão :
'< Por el methodo seguido se ha logrado que en un
corto plazo los Guardias-Marinas adquirieram una instruccion solida y bastante completa sobre um punto
que estudiaban por primera vês ; instruccion que los
habilita para no verse mais tardo obligados seguindo
Ia vieja costumbre, á tolerar fuertes perturbaciones
en el compas y conformarse con saber tenerlas en
cuenta.»
E' devido á viva intelligencia e fecunda actividade
do Teniente Ballvè, deste Collet da Marinha Argentina,
que a Escuela Naval Militar Argentina possue um
« Deviascopio » ' do seu desenho, collocado nos fundos
do bello jardim da Escola e apropriado á demonstração
pratica dos princípios theoricos que deixamos expostos.
Registremos aqui ao menos a esperança, que alimentamos, de ver um dia esses singelos conhecimentos
divulgados na nossa Marinha por todos aquelles que
têm sobre si a responsabilidade da Navet/ação dos
nossos navios e continuemos a trabalhar afim de pedir
a attencao das nossas autoridades sobre este ponto, que
necessita ser regulamentado como nas marinhas de
1
Semelhante ao apparelho do Dr. Neuinayer, ao «Scoresby» da
Superintendência das Agulhas Jo Navy Deparunent em Washington
o seus congéneres. A bitacula r um Thomson de 6" com os seus
accessorios.

<J5

guerra dos outros paizes mais adiantados (Allemanha,
Áustria, Estados Unidos, França, Inglaterra e Itália),
e retirado deste estado de ostracismo em que se acha
ha longos annos.
Aqui deixamos ainda as expressões de nossa sympathia por aquelle 1 que iniciou a compensarão das
agulhas na nossa marinha e nos deu a traducçãodas
Instrucções de Lord Kelvin, e fazemos votos para que
a Directoria de Meteorologia, que elle dirige com proliciencia e dedicação, tome a iniciativa do indicar ao
Governo o nooo caminho que nesse ponto deoemos
trilhar.
Escola Naval, em 18 de Fevereiro de 1901.
RAIILKR DE AQUINO,
go Tenente.
1
Prevenimos ijue pela palavra «compensação» na phrase «aquelle
que iniciou a compensação» deve-se somente comprehender «a compensação parcial» ou a «reducção locul dos desvios».

Compensação e regulação das agulhas sem azimuths
PARA QUE DEFLECTORES ESPECIAES?
La compensation entiére et parfaite dês déviations du compas pai- dês organes spéciaux, étabíis et regias
dans cê but constituo un máthode qui
a poui1 elle dês avautages íerieux. EUe f. applicable â tous lês navire^ ; elle" laisse à l'aiguillo
toute sã sensibililê et toute son ind($pen<iance
coninie si lê magnétisme terrestre agissait seul sur
elle ; enfin elle presente lê grand avantage de
Couriiir à Ia .simyle lecture et sans recherclies
de cabinet, lê renseignemtínt précieux qu'on dejnande au coiupas de marine.
A. Arson, COMPKNSATKOR DE LA DJÍVIATION
DU COMPAS, Paris, Is71, pag. 6.
Der Deflector ist ein A p p a r a t , mittels dessen
man jederzeit unabhangig von Sonnein oder soustigen A z i m u t h , also am:h bei umwolliten Himmel
Nebelwetter odor in dunUler Nacht, nicht nur die
Compensieruag <-xai't roctificiereu,sondem auch die
Deviati n besLiniinen Icann. Er besteht im Príncipe
aus einem Magnet. luit welchen die Rose ia versi-hicdenen Cursen abgelenkt und dadurch dereii
Kichtkraft gemesseii wird.
(iíi^nix, LJm-.ii DKFLKCTOEEN. Mittbeilungeo aus
dem Gebiete dês íeewesens, Pola, vol. XXV,
n. I de 1897, pag. 10.

Já no anno de 1846 o Major-General inglez Sir
Edward Sabinp, B . A . , em memória e depois em
pequena brochura, 1 , explicando o uso do seu dcflcctlng
appamtux, mostrava a possibilidade de medir a força
directrix de uma agulha em differentes proas do navio
e como se procedia para achar, independente da observarão de aximulhs. o eonjundo dos termos que representam o desvio serni-circular.
1
riiilosophic l Transactions o i' the Royal Souiety, London,
1840, pag. 347 o «Directions for the use of a siuall apparatus to be
einployed with a sliip's staudard compass», London, 1849 e 1856.
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Em 1862 o Lieutenant de vaisseau Raphaél, da
marinha franceza, retomou o problema e estabeleceu
formulas para calcular a força perturbatri/ devida aos
ferros do navio, porém, exigindo o processo construcções difflceis e cálculos complicados foram abandonadas, sem resultados e consequências praticas.
Mais tarde o Almirante francez F. Ernest Fournier, então Lieutenant de vaisseau, construiu um apparelho semelhante ao de Sabine, ao qual deu o nome
de alidade déoiatrice e mostrou como se podia obter
separadamente os coefticientes $ e C do desvio semicircular e ainda o coefficiente £1 do desvio quadrantal. 1
Em 1878 Lord Kelvin, então Sir William Thomson, expo/. na celebre conferencia que fez na sede da
Royal United Service Institution os princípios e o emprego do seu adjtistable deflector, cujo li m era effectuar a compensação horixontal da sua agulha ou, se
desejável, determinar os seus desvios.2
Posteriormente appareceram vários instrumentos,
baseados sempre nos mesmos princípios theoricos,
chamados deflectores o cujos inventores são o Tenente Collongue, 3 da Marinha russa, oKaptajn (então
Tenente) C. Glausen * da Marinha dinamarqueza, o
conhecido director da Repartição hydrographica da
1
Dòviations dês Gompas. Exposè theorique et pratique d'une
imUhode nouvellc pour diitermiuor rapidemont, à Ia mer, dans tuutos
lês circumst anões de Ia navigation lês déviations de 1'aiguillj
Paris, 1873.
d u rompas -étalori.
9
JournalJ oí'the líoyal United Service Institution. London, vol,
XXII, de 1S7Í , pair. 103.
3
Revue maritime et coloniale do Fev. d,3 1904, pag. 290.
* Dertektoren. Tidsskrift for Sowícscn. Auno 74, pag. 341. Gostosamente aproveitados o.sta opportuui lade para agradecer o exemplar
do seu trabalho tjue nos remetteu.
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Áustria A. Gareis í e o eminente consultor náutico
da Sociedade de navegação a vapor Adria, Heinrich
Florian. 2
« En temps de brume, à Ia mercomme en rade,
on ne pouvait donc régler n i compenser sés compas,
jusqu'à cê que Ia théorie de Poisson, modiílée par
Archibald Smith, ait montró que lês déviations a tous
lês caps dépendaient de cinq çoeflicients, qu'on pouvait
obtenir non seulement au moyen dês valeurs dês déviations observées, móis encore nu moyen dês rapports
dês forces directrices qnioriciitent Vnnjuilh' aux diffórents caps.» 3
Neste ESTUDO mostramos toda theoria de Poisson,
as modificações felizes de Smilh e as suas formulas
exprimindo em funcção de certos parâmetros os cffeitos
dos ferros de bordo sobre a agulha, quer dizer, os desvios.
A formula
^ + $ sen C + C cos Ç + II sen 2 '(, + 6 cos 2 í
í + 36 cos i - (C sen Ç + $ cos 2 Ç — (5 sen 2 ç

ou sua transformada
sonà =
1

cos:;'+$sen(2!;'+

5)

Loc. cit. na epigrapha.
' Die Compassrec-ulierun!,' bei Xacht nnd Xebcl. Mittheiluna-en de
Polade Novembro de 1897, vol. XXV, n. XI, pag. 827.
Não lallurnmo.s das soluções apresentadas pe!i) L ' e u l . Aymes da
Marinha Franceza com a sua balance
uiut/iiéliqiic, Rovu? maritime et
coloniale de .lunlio o Julho d 1 18f<l, pags. 5r>4 c 159; o engenheiro
hydrographo C.aspari com a roxa sobfesalente ; .\nuales l i; j d r u g r a phi jiies de 1S73. pair. 483 ; o conslructor 'rau^c/; D michel i oin o suii
•'eflec-tor como os de Gareis <•• de Klorian ; o cai itain de regale
Jaci|ue.nier coni o s'u mun>ii'lomèlre e muitos outros que se dedi<'arain á resolução pratica do problon a.
3
follet. Trai
jili' 1 théorif;ue e! pratique de Ia Ilegulalion el deis
Compensalion dês
lês Compas Paris, 138o, pajs. 24t," Os gryphos são
IlusSOS.
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em que
iA ,\
^i —

= P + (Z, X (f ff = Q + [Z

,Xlb=

d 4- b

a 4- e

com as agulhas padrões collocadas no plano de symetria, esses coefíicienles podem ser considerados como
nu lios. *
Assim, as formulas reduzem-se a
H' cos C' •= W (i + Jl) cos ((,' + ò) + Xffil para a proa.

mostram que o desvio de uma agulha é unicamente
funccão dos cinco coflicientes exactos S^> $• C, |J e 45
(por sua vez funcções de X), e que esse desvio annulla-se
com elles. Antes de chegarmos a este resultado final
viramos que as expressões das forcas que desviavam
a agulha do plano do meridiano magnético eram da
forma
si: + § U e n Ç + $ + £1 cos?- Ê sen Ç]

H sen Ç' = XZT (í — £1) sen ('(,' + S) — XHf para boresto.

de modo que Jl e 43 provenientes dos parâmetros ri,
e, c e P agirão jiara desviar a agulha no sentido da
proa do navio e Jl e <T provenientes de «, e e Q (pois
/= O pela symetria) agirão para desviar a agulha para
boreste.
A formula geral do desvio reduz-se também a
sen í + t- cos Ç + g sen 2 C
cos C — C~sênT+ $ cos 2 ç

— fl'seni,'= \ ti [- sen Ç + ^ cos ç + C + g sen ç + <6 cos Ç]

de accordo com as mesmas notações mui conhecidas.
H1 cos i;' representa a componente da força diretris da agulha //' para a proa do navio e ir sen Ç' a componente da mesma força para boreste.
Como ç = ç' + a (o rumo magnético <; é igual ao
da agulha C' mais o desvio Z para essa mesma proa),
teremos
/T cos V = IH. \+ cos (Ç' + â) + $ sen (*' + S) + $ +
+ J) cos (C' -l- S) — (f, sou (r' -f S)]
— /T sen £' = X/7 [- sen (í' + i) + ^ cos (;' + Í) + cí +
+ g) sen (',' + â) + (g cos (í' + í)J

Os coeficientes ^ e É nas formulas acima provém,
como sabemos, da parte do ferro doce dissymetrico
representada nos parâmetros b c d. Na pratica actual,

ou
sen S = |5 sen Ç' + C cos í' + f sen (2 C' + â).

A relação entre o rumo da agulha e o magnético
é tirada das formulas acima
(l — g) sen Ç - £
(1 + g)) cos ç + §

TIIEOREMA — Quando as forças magnéticas horiiontaes a bordo cm quatro proas quaesqner forem
iguaes, os cocjfidentes $, & e Q serão miUos e com
clles os desvios. s
1
Para ac[uitlles que. desejarem conhecer o desenvolvimento do prolilcma para o case eni que ^ e (S não são nullos acons 'lliarnos a leitura
de um artigo nota v ç] do engenheiro hydrogíapho E. Caspa*! nos AnnaIcs hydrographiqUBS, Paris, 184, pag. 1.
3
Si não considerássemos o coefficiente @ como nullo seria necessário que a força clirec riz em mais uma proa fcsse igual também.
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Na pratica escolhem-se, para maior simplicidade,
as proas correspondentes aos pontos cardeaes N, S, E
e W para os quaes Z' = 0°,90°, 180° e 270°.
Quando o navio estiver aproado ao N ou S da
agulha, teremos, segundo as formulas

A fórmula approximada dos desvios é
S = B sen Ç' + C cos Ç' -f D son 2 C'
em que

ff'N = Xff (i + £1) cos SN + )Jf$ para a proa.
H's = Xff (í + gl) cos Ss — Xff§

» »

D= f

4

»

Admittindo a hypothese de
Quando estiver aproado a E ou W da agulha,
teremos, segundo as mesmas fórmulas
ff E = >,ff (í — ||) cos ÒR — XffC para bo reste
ff

w

- ITT (í - g|) cos íw+ XffC

>

Pelas condições de symotria

_

5B = _s w

s e

e suppondo $ não ser maior do que uma quarta
(11° 15') podemos considerar cos s = l (na verdade
cos 11° 15' = 0,98).
Virá sommando

H N +' H' S +' ffE + ffW » 4\H
T

Das mesmas fórmulas, tiraremos
ff' N — ff' s
'N + ffS +
ff E
'
ff'

W

—

ff'

E

Vá'* '(ff' N + ff'S + ff'13 +' ffw')
n

</Xff

vemos claramente que
g = & = $ = o,

o que queriamos demonstrar.
O q u e a h i dei xá mós é o bastante para conscienciosamente comprehender-se a compensação e a determinação dos coefficientes exactos ou approximados (donde
os desvios) de uma agulha por meio do instrumento para
medida das forcas horizontaes, isto é, por meio do
deflector.
Daremos depois a nova disposição pratica introduzida por nós, afim de evitar a necessidade de deflectores
especiaes nas agulhas de Lord Kelvin e outras, facilitando assim sobremaneira todas as operações para a resolução de tão importante problema.
1
Admiralty Manual for tlie Dcviations of tlir Compass, London.
1901, yap-. 115. Como 11, ('• e D devem ser expressos em gráos é
necessário multiplicar i s coefTcientes ^, (J, e g por 57°,3 (numero
do gráos que contém um arco cu.o comprimento ;• iuual ao raio, n. ste
caso igual á unidade), ou passar do BJIIO ao arco por moio das taboas
de senos naturaes.
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DEFLECTOR HM OEIUL
Fig. 1. p,u<j.l04

Gomo diz Gareis nas palavras que formam a epigraphe deste artigo, o defiector «em principio é um
iman com o qual a rosa é desviada (deflectada) em varias
proas do navio e dahi medida a força directriz » que a
solicita.
Seja O o centro da rosa (fig. \), O N Q direcção da
forca directriz e das agulhas da rosa e cuja grandeza H
representamos pelo vector ON. Seja OA a direcção do
eixo magnético do deflector OM a grandeza do seu momento magnético.
Sob a acção do deflector a rosa será desviada do meridiano segundo a direcção OA'' formando um angulo A
com a direcção primitiva ON.
Seja ainda « o angulo NOA chamado anf/ulo de posição. Da figura concluímos que
D sen « — H sen A

Quando o eixo magnético do deflector for perpendicular á direcção da agulha (rosa) desviada (ON'), o angulo a = 90° e sen«= l, logo a força do dellector será
proporcional ao seno do desvio que imprime. Este é o
methodo chamado dos senos e primeiramente empregado pelo eminente physico francez Pouillet para a medida da intensidade das correntes eléctricas por meio da
bússola dos senos. Si a = A = 90° teremos D = ff,
isto é, a forca magnética horizontal é igual á forca do
deflector.
Quando o eixo magnético do deflector é perpendicular á direcção primitiva da agulha (ON), a -f- A = 90°,

N'

,A
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donde D= H tg \, logo a força do defleclor será proporcional á tangente do desvio que imprime. Este methodo
é o chamado das tangentes e forma também a base da
conllecida bússola das tangentes para a medida das correntes eléctricas. Si A = 45° teremos Z) = //, quer dizer,
a forca magnética do deílector é igual á forca horixonlal
que solicita a agulha.
O dcflector de Lord Kelvin cuja descripção e manejo vamos dar em seguida, o de Collongue e o de Clausen (manejo primitivo) utilisam o primeiro methodo.
Os demais: o deGareis, o de Clausen (manejo actual) e o
de Florian ntilisam de um methodo particular (modificação do methodo das tangentes) devido ao Tenente
Clausen e que serve também de base á nossa nova disposição pratica pela sua superioridade sobre o methodo
dos senos.
No entretanto, notemos que quaisquer deflectores
se applicam a quaesquer methodos.
DEFLECTOR DE LORD KELVIN
Compensação o determinação dos coeíTicient s

Descripcão e manejo— Como claramente mostra
a figura, o novo modelo (pouco differente do antigo)
dodeflector de Lord Kelvin compõe-se de uma armação ao qual estão ligados dois pares de imans a, a', b e
b' (não visto na figura). Cada par fica em forma de A.
cujo angulo pôde ser maior ou menor segundo se fax
gyrar o parafuso dcc' ligado á mesma armação. O
eixo horizontal, em torno do qual gyra esta armação,
entra em ranhuras nas columnas verticaes.
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A grandeza do angulo ou antes o afastamento
dos extremos dos imans é apreciado sohre a escala graduada em millimetros e. Os décimos pelas divisões
nas cabeças do parafuso.
Quando o angulo ou afastamento é nullo a graduação é 0.
Todo este conjuncto está collocado sohre um supporte horizontal de metal á semelhança da alidade
do prisma azimuthal, e assenta da mesma maneira
sobre a tampa da cuha da rosa, por meio do perno central, dos dois pinos existentes na parte inferior á
direita e da mola que se vê a esquerda. O ponteiro/indica uma direcção parallela ao eixo magnético do systema.
Quando a graduação esl.á em sero os pólos magnéticos N Q S vermelhos e azues das harras a, n',
b e b' estflo muito pouco afastados um do outro, e o momento magnético do systema, funccão da distancia entre
elles será tamhem muito pequeno. O deflector n. 270
do cruzador Barroso para a graduação O imprimia somente 4°,2 de desvio na agulha padrão de Lord Kelvin
do mesmo navio.
A' medida que se gyra o parafuso os pólos dos
imans afastam-se e o momento magnético do systema
augmenta; elle é proporcional a esse afastamento e
designado sempre pela graduação correspondente.
Assim é que a graduação 16,5 do mesmo deflector
n. 270, iid liio de Janeiro, em 2 de Outubro de 1900
com a mesma rosa Padrão correspondia uma força magnética igual â horizontal no logar: 0,250 C. G. S,
O manejo do deflector de Lord Kelvin é simples
e fácil. Supponhamos que se opera num logar, em terra

U! g

o e

ÍQ êC

U

Q

4760 — Pag. UM — 2 - i

107

ou a bordo, em que a forca horixontal que solicita a
agulhada rosa seja H'. Ptlo methodo dos senos vimos
que era possível medir esta força por meio do deílector fazendo com que o angulo A ou a deflexão chamada normal, fosse de 90°, quando o angulo de posição « fosse também de 90°. Kntão tínhamos D = H'.
Porém, o deflector não drt immediatamente o valor
de H' e sim a divisão da escala millimetrica correspondente ao momento magnético do systema, necessário
para produzir uma força igual e contraria a H', donde o
equilíbrio da agulha a 90° da posição primitiva.
Na pratica, aconselha-se fazer A = 85° e a = 78°45'
em vista da força directriz ficar nulla para « ---A =—90°
donde suppondo que a proa primitiva de um navio
fosse N ou 0°ese desejasse saber qual a graduação do
deflector, correspondente á força H'N que solicita nesta
proa as agulhas da rosa, basta gyrar o parafuso do
deflector, afastando ou approximando os imans e o próprio deflector cm a/imuth para a direita (supponhamos) de modo que deflicta a rosa de 85° (proa do navio
apparentemente N 85° W) quando o ponteiro estiver
sobre a divisão E4NE ou N78° 45'E da rosa deílectada. Para as outras proas o manejo é semelhante.
Suppondo que a divisão seja 10,5 sabemos somente que
D = H' proporcional a Í0,5

Para estabelecer rapidamente o equilíbrio entre
a força magnética do deflector e a horizontal terrestre é
necessário que a rosa não gyre mui rapidamente
quando se move o deflector. Si isso se der basta voltar
com o ponteiro do deflector para o ponto N o que
fará cessar a acção do deflector e depois gyral-o rápida-
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mente para a posição correspondente ao E 4 N E da
rosa. O pratico mostra a sua habilidade estabelecendo
rapidamente o equilíbrio da rosa. Para collocor ou
retirar o deflector de cima da cuba, deve-se movei-o verticalmente quando o seu eixo magnético está na direcção dos eixos das agulhas afim de não perturbar as
suas indicações fa/.endo-as oscillar.
Na compensação horizontal por meio desto instrumento e na determinação dos coefíicicntcs approximados da formula dos desvios, não ha necessidade de
saber que valores absoluto^ de força magnética horizontal correspondem ás graduações da escala do deflector,
aliás facilmente determinadas para certo dia da seguinte maneira.

a do deílector. Para as divisões além desta como a
deflexão é maior de 90°, é necessário observar qual
a divisão da rosa que corresponde ao ponteiro do
deílector para a deflexão de 00°, e assim, si preciso,
para o restante das divisões. Calculam-se depois, com
estes dados, as forças pelas formulas precedentes.
Eis uma graduação feila no dia 2 de Outubro de
1900 na Ilha Fiscal, Rio de Janeiro. O traçado do
graphico attenúa os erros de observação.
Sensibilidade da rosa 0°,1; temperatura 23°Cent.
Platò das agulhas 0,027 abaixo do ponto de suspensão da rosa.
FO.ÍÇA
DIVISÕES

DESVIOS
DO DEFLECTOR

DA KS^ALA

OBSERVADOS

B -m t

(1RADITAÇÃO DO DEFLECTOR N. 270 DE LORD KEI.VIX
Ros;i n. 9550

Leva-se o deflector e a cuba com a rosa para
terra num logar livre de influencias magnéticas perturbadoras e onde a força magnética horizontal é conhecida.
Assenta-se a cuba horizontal de modo que a linha
de fé coincida com o N da rosa. Põe-se o deflector
na graduação O sobra a tampa de vidro no competente
logar e observa-se o desvio A quando o angulo de
posição é 90°, quer dizer, o ponteiro está na divisão
E ou W da rosa desviada. Faz-se o mesmo para as
differentes divisões; em geral, basta de 2 em 2 e observa-se com cuidado a graduação correspondente á
deflexão de 90°, pois ahi a força horizontal é igual
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graduações N ^ _ s_ sobre o dellector e por meio dos
COMPENSAÇÃO PELO DEFLECTOR DE LORD KELVIN

Operamos a compensação da agulha de Lord
Kelvin com este dellector, mediante os imans compensadores e as espheras de ferro doce da seguinte manei rã •.
Aproa-se ao rumo Ar pela agulha a compensar e
faz-se a comparação desta com uma outra pela qual se
governa, segundo a direcção primitivo, durante as operações. Por meio do deflector e, corno já explicámos,
deílecta-se normalmente a rosa para a direita ou para
a esquerda de modo a conhecer-se a graduação da escala
que corresponde a uma força equivalente á horizontal
que na proa norte orienta a agulha : seja d. Escreveremos para facilidade

Com o deflector faz-se voltar a rosa á posição primiiva de equilíbrio, que é N. Retira-se verticalmente o
deílector, em seguida. Colloca-se o navio de modo que
faça proa para leste e para o sul da agulha a compensar
e toma-se a comparação para servir de intermediário
na conservação da proa, Deílecta-se normalmente da
mesma maneira c acha-se, por exemplo

n1E = d E
Si //'s = //'N não ha necessidade de mexer na
compensarão longitudinal, pois segundo a formula, §
será nullo. Si forem differentes toma-se a média das

2

imans longitudinaes opera-S3 de modo que o deflector
dê a deflexão normal. COLLOCA-SE SEMPRE A PONTA
AZUL DOS IMANS PARA O LADO PARA O QUAL SE QUER

DESVIAR A ROSA, porquanto ó a ponta pintada de azul
queattrahe o norte da agulha.
Repele-se a operação feita na proa E da agulha
liara a proa W Q acha-se

Si as graduações correspondentes a /TE e /Av forem
iguaes não ha necessidade de mover os imans transversaes, pois a formula nos indica qu3 <£ = 0. Si forem
differentes, toma-se a média das graduações

E

w

2
sobre o deílector e por meio dos imans transversaes
opera-se de maneira que o deflector dê a deflexão
normal . COLLOCA-SE SEMPRE A PONTA AZUL DOS IMANS
PARA O LADO PARA O QUAL SE QUER DESVIAR A ROSA.

Finalmente si H' N + H's = #'E + H'w ( quer
dizer, rfN + ds = dE + cí w ) a ultima formula nos
mostra que g = O e o desvio quadrantal está correcto.
Si isso não se verificar põe-se o deflector na graduação
d +d + d + d
N

S

E

W

4

e com o navio na mesma proa íinal W (ou mesmo em
E ) approximam-se as espheras até produzirem a deflexão normal quando
d + d > d + .
N

8

E

d\V
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1)2

ou afastam-se-as quando

d + d <d +d
n

S

E

W

Devemos observar que o deflector, os imans correctores e os ferros imantados do navio produzem imantações (magnetismo induzido) nas espheras; o effeito
do deflector pôde ser desprexado, na pratica actual, tratando-se de methodos de approximações successivas.
Os dos imans e ferros do navio compensam-se.
Compensada assim com certa habilidade a agulha,
raramente os desvios restantes ou erros residuaes
excederão de 2° em grandeza absoluta.

Na proa S collocou-se o deflector na divisão 25,8
c os imans longitudinaes foram collocados de modo
a obter-se a dellexão normal.
Na proa W collocou-se o deflector na divisão 24,8
e os imans transversaes de maneira a obter a deflexão normal.
Como a differença das leituras nas proas N e S,
E e W excedia de 10 divisões da escala (pois em virtude da construccão do instrumento a proporcionalidade só é admittida nestas condições), fez-se nova
serie de observações que deram:

H1 = S5'\s

H' K* = 27*,0

H'.o = 26 ,6

n = s-í ,6

Somma = 51 ,8

Somma = 5Í ,6

EXEMPLOS
Vamos dar dois exemplos para mostrar praticacamente a compensação e a determinação dos coffiecientes exactos e approximados por meio do deflector
de Lord Kelvin.
1.° Nas quatro proas indicadas achamos com as
operações precedentes: I
S'

1

ÍN

--=

s>

*-

ff' =

H'N = 36*, 5
11' o = 15 ,3

' = 3 2*,7

Somma = õl ,7
Média =23Ú,8

Somma = 19 ,íl
Média = 24A,8

Vide Atliniralty Manual de 1001, pag. 95.

A

Módia = S5 ,9

Média = 25*,8

Os imans foram recollocados de accordo com estas
novas condições, como anteriormente.
Como as médias 25d,9 e 25'',8 concordam dentro
dos limites da pratica (O'1,5 é a maior differença admissível) conclue-se que o desvio quadrantal está correcto e as espheras bem installadas.
2.° Os coefíicientes exactos são facilmente determinados pelas formulas geraes da pagina 102 e melhor
do que pelo processo1 indicado pelo Manual do Almirantado inglez de 1893, pag. 101.
1
Supprimido na edição de 1901, talver pelos precários resultados que uilerecia.
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Exemplo: '
H'w = SÓ ,3
= 36 ,3

= 4 ,3 2
v

-W- — 0,Í68
C
4 í,2
46, i — 36,3
82,4

4,3
41,2

= 0,104

0,119

$, C e |i vera expressos em partes do raio; si os
exprimirmos em grãos, teremos os coeficientes approximados B, C Q D.

graduações correspondentes ao angulo de - deflexão
normal, quer dizer o angulo é constante e as forças
variáveis.
O methodo das tangentes, modificado peloKaptajn
Glausen, que agora vamos explicar e ao qual daremos
preferencia pelas vantagens e grandes fácil idades sobre
o outro exposto, é baseado no emprego de uma força
magnética constante proveniente do deflector e a observação de vários ângulos que fornecem irnmediatamente
os coefflcientes approximados, quando necessários.
METHODO DAS TANGENTES MODIFICADO
OU DO

B = 9\6 ; C = 6«,0 ; D = 6°,8.

Annullados os coefficientes exactos das formulas
geraes, teremos para todas as proas ff' = \ H.2 A's
vezes poderá apparecer um valor para $. ou ^4, porém
esse é mais devido aos erros systematicos do instrumento ou aos erros accidentaes da observação e levado
em conta no primeiro caso e desprezado no segundo.
Desapparecidas as causas que produziam o desvio, a
agulha indicará para todas as proas do navio o rumo
magnético. 3
Concluindo, o methodo do deflector de Lord Kelvin é
baseado rio jogo de varias forças, para as diíferentes
1
Meldau, ZUH THEORIK DÊS DEHLEKTORS, Annalen der Hydrographie de Maio de 1900, pag. 217.
s
Esta ó a força que depois da compensação solicita a agulha.
*•• Para julgar da duração que poderá ter esse equilíbrio, vide
Revista Marítima Brasileira de M.&ÍO de 1903, pag. 1291.

KAPTAJN CLAUSEN

Seja ON' a direcção do meridiano magnético (flg. 2)
e O^V = X H a força que solicita a agulha. Seja O A o
vector- que representa a grandeza da força magnética do
deflector e igual a D ou [/2~\H, inclinado sobre a
meridiano magnético NOS de um angulo igual a 135°
(angulo NOA) com o pólo vermelho 45° á esquerda de A7.
O deflector assim dará duas componentes: — IHou OS
contraria a OA^e + \H ou OB. Assim a força — X//fará
equilíbrio á força \H que orientava a agulha ; agora sobre
a única acção da força OB a agulha orienta-se segundo a
sua direcção OB perpendicularmente á direcção primitiva
— o meridiano magnético. Em outras palavras gyrará
rapidamente de 90° sob a influencia de OB.
A primeira vantagem deste methodo é conservar
ainda a agulha com orientação, ao contrario do que se
dava no methodo dos senos. A fórmula perdia o seu rigor
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quando secollocava o deflector a 78° 45' em vez de 90°.
Porque então si a força de deflector não fazia equilíbrio á
força magnética que solicitava a agulha a rosa sem força
sufíiciente de orientação oscillava ' sujeita a essa differença entre as forças perturbadoras do equilíbrio desejado. O angulo de posição limitado a 78° 45' deixa uma
pequena componente que solicita a agulha, quando no
methodo presente a força directriz, quer antes, quer
depois da deflexão normal de 90°, é sempre a mesma.
Si agora suppuzermos que a força directriz é
ON' =3 H' em vez de IH, a deflexão será somente igual
ao angulo NOB = A = .90° — S.
Dahi concluímos immediatamente que: a maior
força, maior desvio ou menor deflexão. A differenca
ff' — l H (pequena na pratica) é proporcional a tgí,
porquanto a direcção dessa forca sendo perpendicular
á direcção norte-sul da agulha deftectada OB, teremos
H' — À H— l H tgS do triângulo OBB".
Podemos considerar o grandeza da deflexão A ou
mesmo S como próprio para avaliar a grandeza de H.
Chamando A X , A s , AE e A w as deflexões correspondentes ás proas N, S, E e Wáa agulha e 8N, 8S, 8E e 8 W

os desvios correspondentes ás mesmas proas, leremos,
segundo as formulas da pag. 102 :
tgí

N

ou ctg A N

=

tg 5S = -

ou ctg A g

tg 8B - - IH Jl -

ou

tg 8W = — IB$ +

ou ctíí A

donde se tira
m—
y —

tg ÍN — tg 8S

2\H

C=

«Xff

S=

•llll

Praticamente póde-se considerar logo os arcos em
vez das tangentes e B, C e D em vez de seus senos:
$, C e $, de modo que as formulas finaes serão:

W
C

E

=:-

*
1
Para olitrini* esse inconveniente e os outros que apresenta o
emprego do delleetor de Thomson e o methodo dos senos, os quaes são
citados pela quasi totalidade dos autores, mas não evitados por elles,
aconselhamos ao caro leitor empregar ura par de imaiis dos sobrcsalentes ou dos da própria compensação para dar uma componente no
sentido da linha A"N da rosa desviada de 90° por meio do deflector. O
anp-ulp de posição pôde ser assim de 90° exactos. Exemplo: Si a
proa é A' collocam-s3 os imans nos alojamentos transversaes com as
punias azues para JtE. Em vc/, do deflector podíamos empregar os próprios imans longitudinaes, a)irindu-se para isso mais alojamentos
acima dos que já existem longitudinal e transversalmente para produzir a deflexão •iiui-iiiUil. O deflector de Uolloguu tem um pequeno iman
addicioual para dar força directriz a rosa.

ctg A,,,

3

tomando os desvios observados, ou

tomando as deflexões observadas e À// igual á unidade.
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O desvio s é positivo ou mais, quando o N da
agulha é desviado para a esquerda da linha de fé da
observação e negativo ou menos, quando desviado para
a direita da mesma linha.

possa sempre, como indica a figura dos schemas,
collocar o iman ou os imans na direcção NW— SE da
agulha na sua posição de equilíbrio sob a única acção
do magnetismo terrestre, do navio e dos compensadores
já existentes na bitacula.
Sendo o magnetismo dos imans que servem de
deflector, praticamente constante durante um certo
intervallo bastante longo do tempo, difflcil de fixar a
priori, uma vez achado o alojamento que corresponde
para o iman ou imans a uma força equivalente a 1/J.x ff,
não haverá nas compensações ou verificações (controle)
necessidade de procurar o seu logar. Basta recollocal-o
sempre no mesmo logar. Achada esta posição por
meio de observações em terra ou a bordo, como mostraremos, tudo mais limita-se a observações communs
de desvios a que todos estão habituados c simples
cálculos para. determinar os coeficientes B, C e D
necessários á compensação.
Além da vantagem pratica acima assignalada, ha
outra importante para a completa estabilidade mecânica da rosa. Quasi todos os deflectores exigem que o
manejo do instrumento seja feito em cima da cuba e
isso por maior cuidado que haja perturba mecanicamente a agulha.
A cuba fica livre e desembaraçada, pois não ha
nada em cima da tampa.
Nem mesmo é preciso retirar o tope da bitacula,
o que abriga mais a cuba contra o vento, si houver.
Finalmente, a falta de fixidez dos actuaes deflectores em relação á bitacula pôde viciar as indicações
por causa de um deslocamento do seu eixo magnético
da posição exigida.

NOVAS

DISPOSIÇÕES

As novas disposições que devem ser feitas na bitacula de Lord Kelvin, afim de poder-se com a máxima facilidade e promptidão proceder â compensação
da agulha ou á determinação dos coefficientes, donde se
calculam os desvios ' são as seguintes e não exigem
grandes despezas nem fadigas :
1.° Marcar no interior da cuba as linhas de fé correspondentes ao plano transversal passando pelo centro
da agulha. Estas linhas estão naturalmente distantes
das existentes no plano longitudinal de 90° e podem
ser traçadas por qualquer pessoa por intermédio da prapria rosa ou por outros meios que a Geometria plana
elementar ensina.
2.° Gol locar internamente na bitacula duas taboas
com alojamentos em angulo recto de modo que se possa
com o iman ou par de imans servindo de deflector fazer
a deflexão da rosa segundo o methodo precedentemente estudado, afastando ou approximando-o da rosa.
Assim suppondo que a proa do navio seja TV" pela
agulha, esses differentes alojamentos parallelos entre
si e ao das agulhas da rosa (plano horizontal) correm
nas direcções N W — SE e NE— S W de forma que se
1
Praticamente fallando nunca haverá necessidade de determinar os desvios, porquanto depois da compensação são completamente
desprezíveis.
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Estamos certos de que as vantagens das novas disposições serão devidamente apreciadas pelos práticos que
sabem quanto trabalho (quando ainda não se adquiriu
a necessária habilidade) exigem os outros deflectores e
especialmente ode Lord Kelvin com a sua rosa.
Estas disposições podem ser applicadas aos outros
typos de bitaculas sem grandes dispêndios.
COMPENSAÇÃO DA AGULHA COM AS NOVAS DISPOSIÇÕES

Três operações são necessárias para cffectuar
a compensação e verificar a sua exactidão :
1.° A inatallnção normal do iman que serve de
deJlector.
2.° Calculo dos coefíicientes B, C c De sua immediatfi compensação.
3.° Nova observação dos desvios c, si preciso, novo
calculo dos coeficientes para a verificação das indicações
das agulhas.
A INSTALLAÇÃO NORMAL

A força final que deve orientar a agulha em todos
os rumos é }.#, chamada a força média para o norte.
Si collocassemos a agulha em terra em um lugar
livre de perturbações magnéticas locaes e verificássemos,
como se fez com o deflector de Lord Kelvin, em que
alojamento o iman deflector imprime uma força igual a
À H, essa situação corresponderia á sua instalação
normal abordo no ponto em que foi determinado X. 1
1
Quem tiver alguma pratica de agulhas poderá indicar com
bastante approximaçao o valor de A para determinada agulha, segundo
a sua situação a bordo.

Levada a bitacula novamente para bordo e admittindo a hypothese de não haver desvios, o iman deflector na sua installação normal daria ás agulhas da
rosa uma deflexão normal de 90°, qualquer que fosse a
proa do navio.
Si em vê/ de considerar a inslallação normal
correspondente á força \ H, considerássemos a correspondente á forca horizontal terrestre no logar // podíamos determinar os parâmetros a e e que entram
na formação dos coefíicientes mais impor tantos da tlieoria e pratica do magnetismo dos navios : queremos
significar

«.,

n

+ ''

t + a =* X (í + g) o í + e « X (í - g)

Para isso as formulas da pagina 102 reduzem-se a
JZ'S =
H'E = 01 (í - J)) - X H C

Em virtude das expressões de X e
remos
irs = H (i + a) _ x H

ff = // (í + e) + l H <£

acima, te-
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virá

Desenvolvendo e fazendo
E',N
N'
S
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' = iglç,o , etc.

donde, suppondo H— l,

* = '/ 2 (tgS w +t§rí E )
Gomo anteriormente, as tangentes podem ser substituídas pelos arcos SN, etc. Então X$, a, X® e e são
expressos em gráos. Tendo, porém, em vista a determinação de X melhor será empregar as formulas acima .
Exemplo í — Installado normalmente o deflector
correspondente á força horizontal terrestre H, achouse os seguintes desvios:
=-8,4

tg 8N = + 0,117

= — 0,329

tg «a = - 0,175

= — 0,148

§ = + O.Í46
a = — 0,029
§ = 0,í<55
J3 = 9°,5
1

XC = + 0.00Í
e = — 0,230
X = 0,866
C = 0./0.3
C = 5», 9
D=

Meldau, loc. cit., pag. 223.

Como esse caso quasi nunca é empregado, salvo
quando se quer determinar ^ e sp, procede-se da seguinte
maneira :
Si o navio está sobre machina (caso pratico e o
mais conveniente) aprôa-se ao rumo JVpela agulha a
compensar e governa-se nesta direcção por meio de
uma outra agulha. Enfia-se o iman deflector a .B.Z?com
a ponta a/ul para BE (direcção NW-SE schema 1).
Quando a deflexão produzida for de 90° nota-se o numero do alojamento respectivo.
Retira-se o deflector trazendo por meio do mesmo a
rosa á sua posição anterior, N coincidindo com a proa
do navio. Colloca-seo iman verticalmente a uma distancia em que não exerça influencia sobre a agulha.
Aprôa-se em seguida ao rumo S. Enfia-se novamente o deflector no mesmo alojamento (schema 3)
com a ponta azul para /?/?. Observa-se a deflexão.
Si é de 90° a força $ e o c-oofflciente B são nullos e
esse é o alojamento que corresponde á installação normal. Si é differente observa-se o desvio na linha de
fé de BB ; toma-se a metade e colloca-se o iman deflector mais para cima ou mais para baixo de modo
que a divisão da rosa correspondente a esta metade
coincida com a mesma linha de fé. A força magnética
do deflector é então praticamente igual á desejada
.\H. l Si £1=0, é exactamente igual. 2 Guarda-se
1

As lormulas de II' N f //' á pagina 102,ehicidam perfeitamente
esta nossa aflirmação.
a
Na pratica, póde»so considerar o 1J1=0, depois da 1a compensação cuidadosa, por longo período de tempo. A estabilidade do
eoelTiciente r) ó um dos factos mais notareis da theoria do magnetismo
do navio. Si por qualquer motivo não foi compensado é considerado
como constante, o que simplifica immensamente o problema.
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o numero do alojamento, pois é nelle e no outro com
o mesmo numero que o iman deiloctor está normal'
mente installado durante as operações.

CALCULO DOS COEFFICIENTES E SUA IMMEDIATA
COMPENSAÇÃO

Com o deílector installado normalmente e com o
navio ainda no rumo S da agulha a compensar, observa-se na linha de fé de n B o desvio. Da mesma maneira observam-se os desvios nas proas W Q N.
Si o desvio na proa N é igual ao que se apresenta
na proa S a força $ e o coefflciente B são nullos e
não lia necessidade de alterar a posição dos imans
longitudinaes quando os ha, ou collocar novos quando
não os ha na bitacula. si os desvios não são iguaes
toma-se a média algébrica e faz-se por meio dos imans
longitudinaes, a agulha indicar um desvio igual á essa
média. Assim a força e o coefflciente acima serão annullados.
Observa-se em seguida o desvio na proa E.
Procede-se da mesma forma quanto aos desvios
observados nas proas E'e W, utilisando então dos imans
transversaes.
A semi-differença dos desvios observados nas proas
Ne S representa o coefflciente B.
A semi-differença dos desvios observados nas proas
W Q E representa o coeficiente C.
Quando as semi-sommas desses desvios são iguaes
e tem os mesmos signaes, a força íl e o coefflciente D
são nullos.

120

Quando differentes a semi-differença dessas semisommas dos desvios dará o valor de D que é correcto por
meio das espheras como no caso da compensação por
meio do deílector de Lord Kelvin (pagina 111) na proa
final E ou collocadas de accordo com as taboas para a
correcção do desvio quadrantal á distancia necessária
para corrigirem esse desvio quadrantal D.
Como é sabido, a força $ — cZ -f P é variável
com a posição geographica do navio, li compensada
por meio dos imans longitudinaes. A separação das
partes c e P pertencentes: c ao ferro doce symétrico
vertical e P ao ferro duro horizontal, exige certas condições especiaes para que se possa fazel-a. *
Quando isso não é possível, instai Ia-se a barra de
Flinders (compensador de c) de modo a compensar metade de B (effeito de $); a outra metade é compensada
pelos imans longitudinaes. Para isso é preciso que já
tenham sido installadas as espheras e o iman corrector
da banda. Essa é a compensação mais provável.
NOVA OBSERVAÇÃO DOS DESVIOS E, SI PRECISO, NOVO
CALCULO DOS COEFFICIENTES PARA VERIFICAÇÃO

Devido aos inevitáveis erros de observação a prudência manda sempre que sejam verificados os resultados,
repetindo-se as operações precedentes, mormente tratando-se de methodos de approximação. Na pratica, porém,
quando ha confiança pessoal, os resíduos que ficam são
sempre desprezíveis e não levados em consideração.
1
Jlavistii MafitiiHa Itrazileira de Julho de 1903, pag. 41 ou
p»g. 193, deste trabalho.
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Exemplo pratico *

1.° Installação normal do iman deílector:
Colloca-se o navio na proa JV (schema 1) e o iman
deflector com o eixo magnético na direcção N W— SE
e a ponta azul para DE no alojamento correspondente á
deflexão de 90°. Tira-se o iman e com elle faz-se voltar
a rosa à posição primitiva.
2.° Guina-se o navio para BE ou BB e navegase na proa S (schema 3). Colloca-se o iman deílector
no mesmo alojamento com a ponta azul para BB, de
modo que sempre laça um angulo de 45° para a esquerda
com a linha N — S da agulha. Observa-se o desvio.
Seja — 20°,8(para a direita da linha de fé de BB, rosa
indicando N20°,8 W). A metade é — 10°,4. Move-se
o iman deílector para baixo collocando-o num dos alojamentos inferiores ao ultimo de modo que a agulha
indique na mesma linha de fé N10",4 W.
Essa é a instctllação normal.
Faz-se a mesma operação para mudar de proa e
navega-se segundo o rumo W (schema 5). Põe-se o
iman deflector com a ponta azul para BB no outro
alojamento de BB com o numero igual ao da installação normal (isso corresponde a igual distancia do
deflector da rosa). Observa-se o desvio com a linha
de fé de ré. Seja + 0°,4 ; rosa indicando N 0°,4 E.
Aprôa-se em seguida ao N e installa-se o iman
deflector normalmente, como dantes. Observa-se o

1
E' tirado com modificações do Lehrbuch der Navigation,
Reichs-Marine-Amt, Berlim, 1901, torno I, pag. 175.
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SUL
Obíf.A f/ec/ia cheia reprf-wnta a difeffão da ayiilha antes ria.
ifiuntilhada ilepois sfa deflerão normal.
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desvio com a linha de fé de DE. Seja -f« 11°,0 ; rosa
indicando N11°,O E.
li" — 10o,4
2

= + 0»,3

11» + 10°,4
2

Por meio dos imans longitudinaes compensa-se
esse B de modo que a rosa indique N 0°,3 E coma
linha de fé de BE.
Aprôa-se finalmente para E (schema 7) e observa-se o desvio depois de collocar o iman defíector no
alojamento de BB da installação normal e com a
ponta azul para BE.
Seja —10°4, o desvio; rosa indicando N10°,4 W
com a linha de fé de vante ou da proa.
,4 — 10°,4

9

= — 5°,0
|lT

Por meio dos imans transversaes compensa-se
esse C de modo que a rosa indique N 5° W com a
linha de fé de vante.
Gomo as differenças

são maiores do que 10° procede-se á nova compensação.
Isso é raramente necessário na pratica.
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Assim, achou-ss

e \v = —
V. (íw + í ) = - 8»,G

Recol locaram-se somente os imans transversaes
na proa j? de modo que a rosa indicasse N8,6 W com
a linha de fé de vante.
A compensação do desvio quadrantal faz-se como
segue
+
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Isto significa que os resultados da compensação
com este methoilo sem o conhecimento prévio de a/.imutlis são comparáveis e ás vezes podem ser melhores do que os dependentes da observação e calculo prévio
dos azimuths sempre influenciados pelos erros de calculo de que dependem.
Sendo esta compensação feita uma hora antes
de deixar o porto para uma viagem é claro que fornece
resultados verdadeiramente actuaes, sobre os quaes não
haverá a menor duvida.
Muitas vezes são as circumstancias que não permittem perder tempo com uma compensação dependente
da observação prévia de azimuths e o seu cortejo de
operações preparatórias * e então saber-se-á apreciar
as vantagens que este metliodo, simples, rápido, exacto e pouco fatigante no seu todo, offerece.

=Y2 (0°,65+8<>,6) = + 4,63=1)

Asespheras foram approximadas na mesma proa E
até que a rosa indicasse N 3,98 W com a linha de
fé de vante.
Finalmente os desvios ou erros residuaes foram
determinados para as proas cardeaes e intorcardeaes
e achou-se: '
N S = + 6°,8
= -f 1 ,4

NE
E
SE

= + í ,5
= -f- 0

S S == — 0°,5
SW = -0,3
W
= + 0 ,2
NW
=
0

COMPENSAÇÃO E REGULAÇÃO DAS AGULHAS SEM AZIMUTHS
DE ACCORDO COM AS IDEAS DA NOTA Á PAGINA 116

Nas actuaes bitaculas de Lord Kelvin devem ser
traçadas as linhas de fé conforme as idéasda pagina.
Devem ser abertos alojamentos parai leia e superiormente aos que já existem para que se possa collocar
imans próximos das agulhas da rosa.
Além dos imans indispensáveis á compensação
deve haver mais dois 2 : um chamado iman deflector
e outro chamado iman director. Devem ter ambos uma
1

Vide Revista Marítima Bi-azileira de Maio de 1903, pag. 1291.
Como já dissemos, os próprios imans da coiup. nsação podiam
servir, porém, tendo outros tanto luellior. Vide a ligura á pagina 125.
9
4760
1

Quando os desvios são reduzidos n 2° em valor absoluto, praticamente é perder tempo procurar maior precisão.
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marca distinctiva: um pequeno pedaço de papel collado na superiicie década iman com o dizer deflector
ou director.
Si ambos tivessem o mesmo momento magnético
seria indifferente empregar um ou outro. Mas sendo
isso impossível praticamente é necessária a distincção.
O iman deflector produz a força — \ H (vide figura á pagina 104) e o director uma força qualquer segundo a linha .W — S deílectada da agulha O B.
Só devem ser empregados os alojamentos com
entrada pela porta de BE; a outra de B B será encostada para evitar enganos.
Procede-se como anteriormente lcollocando o navio
nas proas N e S para determinar a installação normal
do iman deflector.
Na proa N (schema 2 ) o director é col locado em
um alojamento transversal qualquer (quanto mais próximo das agulhas maior é a força) com a ponta azul
para B E. Apóz o deflector com a ponta azul para
ré em um alojamento longitudinal para o qual dá á
rosa a deflexão normal da 90°.
Na proa S (schema 4) invertem-se as posições do
director e do deflector e observa-se o desvio ; toma-se
a metade e installa-se normalmente o deflector.
Na proa W (schema 6) põe-se o director em um
alojamento longitudinal com a ponta azul para ré e o
deflector no transversal correspondente á installação
normal com a ponta azul para BB. Observa-se o desvio.
Na proa N recol loca-se o director na posição primitiva e o deflector normalmente. Observa-se o desvio.
1

Acompanhe-se o exemplo pratico da pagina 12(3.
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Determina-se o valor do coefficiente B e compensa-se-o,
como dantes.
Navega-se finalmente na proa £" (schema 8) põe-se
o director em um alojamento longitudinal com a ponta
azul para vante; o deflector normalmente com a ponta
azul para B E. Observa-se o desvio. Determinam-se
os valores C c D. Compensam-se esses como já ficou
dito anteriormente.
-A simplicidade deste methodo é manifesta, porque o manejo é dos mais simples : o iman director
para qualquer proa ó sempre parai leio á linha E— W
da agulha (antes da deflexão) com a ponta azul para E.
O iman deflector é sempre parallelo á linha N—S
da agulha (antes da deflexão) com a ponta azul para o
S. Todo este manejo é feito nos alojamentos superiores aos antigos destinados aos imans compensadores,
evitando assim qualquer confusão.
CONCLUSÃO
Aqui entregamos á critica dos competentes, algumas
idéas destinadas a lançar luz sobre esta importante
questão da compensação das agulhas sem azimuths.
E' injustificável a indifferença do mundo náutico para
esta solução verdadeiramente ideal.
As duas novas disposições praticas indicadas nestas
linhas, cremos, virão trazer novas facilidades aos que
se entregarem a este methodo. A primeira utilisa
um iman só produzindo as duas forças magnéticas
indispensáveis; a segunda utilisa dous imans perpendiculares entre si produzindo as mesmas forças Pôde
ser empregado indiferentemente o methodo total ou o
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das componentes. Necessariamente esse exige um jogo
dos imans mais complicado do que o primeiro que
utilisa um só.
Como existe ainda na nossa Marinha grande numero de deflectores de Lord Kelvin, esses poderiam ser
usados conjunctamente com um ou dous imans servindo de directores.
Aconselhamos, porém, o seu exclusivo emprego
com o methodo das tangentes modificado pelo Kaptajn
Clausen, como aqui se acha exposto, em vista das facilidades surprehendentes que magistralmente apresenta.
A nossa experiência pessoal autorisa este conselho
e confirma tudo quanto avançamos.
Cremos, parodiando as palavras de Gelcich, que
assim offerecemos «Ia piú bella, Ia piú semplice e Ia
piú cómoda risoluzione di uno dei piú importante problemi di navigazione.»*
Quão grande é o contraste entre a simplicidade
da solução e a difficuldade do problema ! Gloria áquelles
a quem se deve a solução final!
COMPENSAÇÃO DO DESVIO DE BAXDA

Mostrámos já neste ESTUDO á pag. 83 como era
theoricamente compensada a força vertical que produzia um desvio e uma perturbação mecânica da rosa,
prejudicial ás suas indicações, quando o navio jogava.
A parte principal proveniente do coefíiciente /apresentava um máximo nas proas N Q S da agulha. A barra de
4

Jíirixta Miirittinia de Jullio do 1898, pag. 10 4.
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Flinders e as espheras compensavam uma parte desse
desvio, pois são respectivamente os correctores do parâmetro c e do coefíiciente gi que entram na expressão do
desvio de banda. / provém então somente do magnetismo permanente synthetisado no parâmetro R e do
magnetismo induzido representado por k. Dissemos
mais que era compensado por meio de um iman permanente produzindo uma força : —R' — J.
Essa compensação, porém, é somente local e aqui
limitar-nos-emos a indicar um processo expedito, pratico e sempre preferível (á vista da instabilidade da
compensação) para supprimir essa perturbação mecânica. '
Quando i = 0° (navio na horizontal) as forças verticaes não perturbam as indicações da agulha. Quando
o navio jogar, a rosa oscillará para um bordo e para
o outro si as forças verticaes não forem nu l Ias.
Oolloca-se o navio na proa N ou S1 da agulha e
um ou mais imans verticaes na suspensão2 com os
pólos vermelhos ou azues para cima, conforme o caso
arriam-se ou içam-se os imans até que a oscillação
seja somente de 1° ou mais (conformo o movimento
que o navio tiver em azimuth devido ao mar). Em
virtude da continuidade do jogo é fácil proceder a uma
verificação.
Os imans, finalmente, estarão na posição conveniente quando navegando num determinado rumo, a
rosa indicar uma mesma proa, apezar do jogo.
1
A iliante na papr. 207 mostraremos como u > fax a compensarão
por meio da balança do Lord Kjlviii.
2
Suppomos que a operação s o j a (Vila com a agulha de Lord Kelvin.
Ha syslomas líquidos nue dispensam esta correcção.
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Com a mudança da latitude magnética a compensação será refeita.
Este modo não pôde ser empregado si houver
barra de Flinders installada, por causa do effeito inductor dos imans verticaes sobre a mesma, o que alteraria a compensação horizontal.
A compensação vertical com a balança de Lord
Kelvin é compromettida theoricamente, em virtude
do movimento lateral que têm as agulhas pela própria disposição da suspensão da cuba (modelo de 1892).
Repartição da Carta Marítima do Brazil, Rio de
Janeiro, em 9 de Abril de 1906.'
RADLER DE AQUINO,
Capitão-Tenente.

1
Desta capitulo foram tirados 500 exemplares depois de p u b l i cado na Revista Marítima, os quaos foram adquiridos pelo Ministério
da Marinha de accordo com o parecer do Director de Meteorologia.
O que agora apparece é esta Irabalho revisto e correcto durante a
nossa estadia na Carta Marítima em 1905.

Estj trabalho foi recentemente traduzido para o Inglez pelo Commander L. H. Chandler, da Marinha ilos Estados Unidos e publicado
nos United States Naval Jnstitute Proceedings de Dezembro de 1909
sob o titulo «Compeusation of tha Compass aiid Determination o f t h e
Deviation without the uso of Obscrvfid Azimuths». (Maio de 1910).

Compensação e regulação das agulhas com azimuths

«En tout cãs, lorsquo lê eompas es) corrige, il
ne faut pá? avoir une trop grande confiaiice daus
Ia pornianonce de sã compensation.
Mèmc, quaud lô batiment ne se dóplace pás, on
observe fréquemment dês legèrea anomalies dues â
dês causes múltiplas sans douto, mais dont Ia
principale doit ôtro attribuée au fer imparfaitemeiil doux du baliment.
Lês fluotuations continuelles du magnétisme du
navire imposeiit 1'obligation de s'assurér 1'réquemi i i f M i L dês erreurs qu'elles ont pu introduire».
Maiupert, Rovue maritime et coloniale de lSf-3,
pag. 91.
«Dio unvermeidliche Vei'anderlichkeit der zui*
Kojupensation verwendelen Maguelo und -weichen
Kiseukorper sowie de fruher evlauterten vielfachen
Aenderungen, \velchen diejenigcn Krafte unterwoi-sind, vou denen dio Deviation abhangig ist, niachen
eine hauflg Kontrole oder Neubestimmung dieser
eíne Berichtigutig der Koinpensation eríbrderlich».
T.fh^buch der Kavigation, Ueichg-Marine-Amt,
Berlin, 1901. lotuo I. pag. 181, § 127.

Antes de proseguirmos no desenvolvimento do
PROGRAMMA, estabelecido á pag. 114 da Revista de
Agosto e Setembro de 1900, vamos fazer breves considerações sobre a divisão do magnetismo dos navios
considerado praticamente, porquanto a divergência
observada entre a divisão pratica e a theorica é que dá
logar ás flactuações continuas do magnetismo e impõe
a obrigação de assegurar frequentemente os erros que
poderiam introduzir.
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« Fort heureusemente, diz o eminente Collet, Ia
théorie de Poisson, ' perfectionée par M. Archibaid
Smith, apfiliquée par lê Gapitaine Evans, éprouvée enfln
par une pratique de quinze années à bord dês bâtiments
en fer de toute espèce, permet de simplifier notablement lês opérations necessaires pour só procurei* une
table de déviations.» a
A divisão theorica dos ferros do navio em ferros
duros e doces originando o magnetismo permanente e o
magnetismo induzido ou passageiro, simplifica notavelmente o problema, pois fixa a grandeza dos principaes
effeitos sobre a agulha de modo que as differencas deixadas pela insufficiencia desta hypothese são pequenas
e não exigem tantos cuidados como si considerássemos
o todo nas agulhas descompensadas. Quer dizer, na pratica, abstraiamos (compensando) dos effeitos produzidos
por essas causas e estudamos e observamos as differencas provenientes da instabilibidade do magnetismo
permanente (do navio e dos imans compensadores) e
da imperfeição do ferro doce (também do navio e dos
correctores do mesmo ferro), dando logar ao magnetismo sub-permanente, instável por essência. Assim,
praticamente os ferros duros e doces são imperfeitos e
desta imperfeição nasceu o magnetismo sub-permanetitc. Este magnetismo é da mesma natureza que o
magnetismo permanente ou estável, produz igualmente
um desvio semi-circular e engloba a parte variável do
1
Priifung der Poisson'sclien Deviationstheorie fúr die ScMHV
kompasse durch Bsobachtungen, von Dr, Weyer, Annaleu dei' Hydrogi-apliie, vol. IX do Outuliro de 1889, pag. 315.
3
TYáitr thóorufUfi et pratique de Ia Régulation et de Ia Compensation dos Compas, Í88Í, pag. 12(3.
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mesmo. A reunião do magnetismo permanente e do
sub-permanente, designa-se pelo nome de magnetismo
remanente.
Em virtude das causas que dão origem ao magnetismo sab-/>erma»ente, o mesmo acha-se num estado
continuo de fluctuação e o caracter magnético do navio
constantemente variável e isso só, seria sufficiente para
mostrar a inutilidade das tabeliãs permanentes de desvios que, na sabia opinião de Lecky « pouco mais valem
do que o papel em que estão escriptas. » '
Vamos enumerar as causas que produzem o magnetismo sub-permanente:
í.° A conservação da proa do navio numa mesma
direcção: navegando, amarrado ao cães, ou no dique.
A força magnética terrestre induz no ferro imperfeito uma quantidade de magnetismo 2 variável com
a sua intensidade e a duração da conservação da proa,
o que faz com que o desvio no rumo posteriormente
navegado ou tomado seja differente do que o anteriormente determinado.
O effeito é máximo quando a nova direcção ó
perpendicular á direcção anterior que o navio levava.
Alguns autores chamam a este magnetismo de
«retido» em virtude do navio retel-o durante um
período, mais ou menos longo, impossível de fixar a
priori. Pôde durar uma hora ou muitos dias, conforme
a qualidade dos ferros que retôm o magnetismo e as
circumstancias posteriores. Esta simples mudança de
1
Lecky, Wrinkles i" Practical Navigation, London, 1900,
pag. Oiõ.
2
Designado por alguns como uina « carga magnética ».
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proa ou de rumo dá logar a novas condicõçs que alteram õ estado magnético do navio. Quando se effectua
repentinamente esta alteração de rumo o magnetismo
retido faz com que o desvio, como dissemos, não seja
o mesmo que o anteriormente determinado ; á differenca entre os dois dá-se o nome de « erro Gaussin »,
do engenheiro franeez do mesmo nome que fez largas
observações sobre este phenomeno. Por exemplo :
navega-se na proa de NE durante alguns dias (como
observamos no Cruzador Barroso, na viagem do Presidente Campos Salles ao Rio da Prata). O magnetismo
terrestre foi gradativãmente Induzindo o ferro imperfeito de modo a fa/er variar o estado magnético do
navio durante a viagem. Mudada a proa para o rumo
Norte na entrada da Barra do Rio de Janeiro, foi immediatamente observado o erro Gaussin na grandeza
de + 3° e que desappareceu dois dias depois de amarrado
o navio no Poço.
« O effeito immediato do magnetismo « retido »
sobre a agulha é de desviai-a, quando se muda de
rumo, invariavelmente no sentido da ultima proa n. '
O exemplo acima elucida esta magistral afflrmação.
A 2a causa do apparecimento do magnetismo subpermanenteé a navegação contra um forte mar cujo
choque modifica sensivelmente o caracter magnético
do navio.
A 3a provém da grande vibração das machinas,
communicada ao casco e mais ferros a bordo, especialmente nos Torpedeiros.
A 4a dos grandes choques produzidos pelos tiros
1

Leoky, loc. cit.; pag. 602,
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de artilharia pondo em vibração grandes massas de
ferro nas immediações da agulha.
A 5a devida ao aquecimento excessivo do casco
e mais ferros de bordo, o que, como sabemos, diminue a intensidade do magnetismo dos mesmos
ferros. '
A 6a finalmente do funccionamento intermittente
e variável dos dynamos produzindo effeitos inductores
sobre os ferros de bordo e as mais derivações variáveis dos circuitos eléctricos de toda espécie encontrados a bordo dos navios modernos de guerra e
mercantes. 2
Cremos estas observações sufflcientes para tornar
sem valor quaesquer tabeliãs de desvios fornecidos na
época da partida do navio para uma viagem. Todo esse
serviço deve estar affecto aos próprios encarregados da
Navegação, que são os directamente responsáveis perante
o Commandante do navio pela conservação e bom funccionamento dos instrumentos a seu cargo.
Os erros ou desvios devidos a estas causas são
funcções do tempo e desapparecem lenta ou rapidamente, segundo as condições posteriores em que se
acha o navio. Nada se poderá proferir em absoluto a
prior i, sobre este assumpto do domínio exclusivo da
pratica e da observação directa perseverante.
1
Morier, De róuhaulíemout dos coques en fer sur lês déviations
dês oompas. Revue maritime ot coloniate, vol. 103 de 1889, pag. 103.
As observações de M. Morier limitaram-se aos effeitos produzidos
pelos raios solaras sobre o costado do Magellan em condições excepcionaes para que o elleito fosse o maior possível e não se estenderam
ao aquecimento do navio em viagem pelos fogos das caldeiras, etc.
a
Die Kompensation der von elektrischen Bcleuclitungsanlagen
orzeugten Deviation, von Dobi-off, Annalen der Hydrographie, vol.
XII de Dezembro de 1889. pag. 461.
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SegundoLecky' «estaé umaphase bastante importante no caracter magnético de um navio» e « não ha
cuidados nem conhecimentos scientificos que possam
contra o magnetismo sub-permanente,»
« Não existe presentemente corrector algum para
o erro que produz, porem, o encarregado da navegação que cuidadosamente observar os effeitos consequentes das causas acima com bom tempo poderá,
predizer de algum modo a perturbação provável com
máo tempo e isso lhe dará maior confiança.» "
O que aqui deixamos é bastante para mostrar que
na navegação actual toda vigilância da parte de todos
sobre o funccionamento das agulhas de bordo, não é
de mais para garantir a veridicidade de suas indicações
e consequentemente a segurança da navegação.
1

Loc. c i l . pags. GOá e 004.
J. II'. Dixon, «The Marincr's Compass in an iron sliip», Portsuioatli, 189S, pag. 38.
2

Determinação experimental tios desvios das agulhas
No estudo da theoria dos efieitos do magnetismo
de bordo sobre as agulhas vimos que o desvio era
uma funcção da distancia e da direcção dos diversos
ferros de bordo em diflerentes estados magnéticos em
relação ao eixo magnético ideal do systema (rosa de
Lord Kelvin) das agulhas.
Comquanto a theoria preste bons serviços para
indicar, na maioria dos casos, a direcção das perturbações e até um certo ponto as suas grandezas, somente a pratica fornece os elementos para determinar
com o rigor compatível a grandeza absoluta de um
desolo para uma certa proa do navio.
A determinação experimental dos desvios (regulação) de uma agulha de um navio exige que sejam collocados os ferros em differentes posições em relação á
agulha e que se observe a grandeza dos mesmos para
essas posições. Ou em outras palavras exige que o navio
gyre fazendo a volta completa de 360° em torno de um
certo ponto e que, por um qualquer dos meios adiante
indicados, se determine a grandeza do desvio.
Em geral a pratica tem demonstrado que no máximo basta recolher observações de desvios em 32
posições ou proas correspondentes a cada quarta: como
N, N4NE, NNE, ele., pois na maioria das vezes bastarão as observações em 8 proas como N, NE, E, SE,
S, S W, W, N W. Gomo veremos, ás vezes, poderemos
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nos limitar a duas observações em quaesquer dos pontos adjacentes: N e E, N e W ou S e E, S e W, para
termos elementos sufficientes á determinação dos desvios nas outras proas.
Antes de iniciar propriamente as observações de
desvios, varias precauções são necessárias cuja principal
resume-se em procurar fazer todas as operações nas
mesmas circumstancias em que o navio posteriormente
possa achar-se navegando. Assim, deve-se proceder a
um exame attento das condições dos materiaes empregados no agulha; estado do parno e da capa, aflm de
tornar mínimo o attricto, o que dá maior
sensibilidade
•
á agulha e augmenta a exactidão das suas indicações ;
condições mecânicas de funccionamento da cuba, estado
da rosa completa, estado magnético dos compensadores
e fixidez do todo que constitue a bitacula. Estas exigências são geralmente satisfeitas nos modelos de Lord
KeWin. Os ferros moveis collocados a pequena distancia das agulhas como canhões, turcos, holophotes,
ventiladores, páos de carga, etc., devem estar nos
logares que occupam quando o navio está no mar.
As caldeiras devem estar accesas, as mãchinas eléctricas
trabalhando para todos os misteres, como no mar, e
varias outras condições necessárias para que a perturbação, si houver, seja sempre a mesma, tanto na determinação dos desvios ou regulação das agulhas, como
navegando no mar. Qualquer perturbação de caracter
local quer natural, quer artificial deve ser evitada. O
commandante, o offlcial de quarto, o homem de leme e
mais pessoas que se acham no passadiço ou no logar da
regulação e compensação não devem trazer comsigo
objectos de ferro, como chaves, etc. As sentinellas
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próximas não devem estar armadas, nem de carabina,
nem de sabre.
Em virtude das causas modificadoras apresentadas
anteriormente, a permanência da grandeza do desvio na
pratica não se verifica, porém a differença em geral não
é muito grande. Facilmente comprehende-se a complexidade do problema levando rigorosamente em consideração estas innumeras causas cujas leis são ignoradas.
A nossa magestosa bahia de Guanabara offerece
para este género de trabalhos excepcionaes vantagens;
vistos do Poço, a Tijuca, a Penha, o pharol da Raza,
o Dedo de Deus, etc., são excellentes pontos para a
observação dos desvios das agulhas.
O desvio para uma certa proa pôde ser determinado observando o afastamento horizontal do NS da
agulha do meridiano magnético ou comparando o azimuth magnético de um certo ponto com o que indica a
agulha : o azimuth da agulha.
Estes três elementos estão ligados pela relação

sendo j o desvio, ç o azimuth magnético e ç' o azimuth
da agulha. O desvio temo signal mais ( + ) ou a denominação leste quando o N da agulha se afasta para (E)

1
Na applicaçáo desta formula é necessário que Ç e £' sejam contados do mesmo ponto cardeal, em geral, de Ne S para E e TF ou de O'
a 360° a partir do N passando por E, Sá II'. Muito conveniente seria
que todas as rosas fossem graduadas, para facilidade, de 0° a3iO°.
Neste caso quando o valor absoluto do azimuth da agulha fosse menor
do que o magnético o desvio seria positivo ou E: quando maior seria
negativo ou ir.
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uo norte magnético; o signal menos (—) ou a denominação oeste quando se afasta para W do mesmo ponto.
Os desvios chamam-se naturaes quando provêm
unicamente do magnetismo do navio; restantes ou
erros residuaes quando provenientes do magnetismo
do navio e dos compensadores, após a compensação
nunca absoluta.
Vários são os metliodos empregados para determinar directamente os desvios :
1.° Pela compararão dos azimuths magnéticos de
um ponto longínquo : terrestre ' ou astronómico com
os da agulha correspondentes.
2.° Pelo azimuths recíprocos com uma agulha
installada em logar livre das inlluencias magnéticas
perturbadoras.
3.° Pelo 1° processo sem determinação prévia dos
azimuths dos pontos ou astros.
4." Pelo melhodo do gyro uniforme ou de Rundell.
Ha outros casos simples variações destes. Tudo
nos três primeiros reduz-se em these finalmente a comparar um azimuth magnético com o da agulha correspondente. Esta é a base de toda regulação de
agulhas.
Regular uma agulha é determinar para um certo
estado magnético, em torno da mesma, os desvios correspondentes ús differentes proas que o navio pôde
1
Para rjue o erro devido á paralaxe seja sempre menor do quo
o,l è necessário que a distancia da agulha ao objecto seja maior do
.•que 53 vezes a distancia da agulha ao ponto em torno do qual o navio gira.
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occupar. A reunião dos desvios em uma tabeliã chama-se o regulamento ' das agulhas.
Vejamos em primeiro logar como se determinam
os azimuths magnéticos dos pontos : terrestres ou
astronómicos para em seguida determinarmos os
desvios.
1°. O methodo mais simples consiste em tomar
a média dos aximuths da agulha do ponto para um
numero qualquer par de proas equidistantes do navio.
Isto exige que a força magnética ^ e o coefficiente
constante A sejam considerados como nullos, como
geralmente o são na pratica para as agulhas padrões
bem situadas. Por exemplo: na proa E observou-se a
bordo do Barroso o pico da Tijuca (Rio de Janeiro) a
264°,2 ( S 84n,2 W) e na proa W a 249°,3 (SG9°,3 W)
A média dará 256°)8 (S 76°, 8 W Q na hypothese acima
este azimuth é o azimuth magnético do mesmo pico2.
Emprega-se também a média dos azimuths nas quatro
proas N, S, E e W. Quanto maior o numero de proas
mais exacta será a determinação do azimuth magnético
do objecto ou ponto longínquo. Mais adiante, nas tabeliãs de desvios mostraremos outros exemplos
2°. Utilisando o azimuth magnético do objecto
fornecido por uma carta de confiança da localidade em
que se faz a regulação. Como é sabido o azimuth magnético resulta da combinação do azimuth verdadeiro

1
A' acção de « regular » as apulhas chama-se regulação. Os dicciojiarios dão indifferentemente as duas palavras regulamento e regulação
para significar uma mesma coisa. Aqui guardaremos esta distincção,
ainda não estabelecida na technica da nossa lingua.
1
O seu verdadeiro valor determinado pela observação directa
com o Sol era S 76°,9 W : diilerença de (J°,l !
4760
10
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com a declinação magnética para o intervallo das
observações.
3°. Quando não ha ou não se deposita confiança
na carta local o azimulh magnético poderá ser achado
determinando primeiramente o azimuth magnético de
um astro conhecido e combinal-o com a difierença
azimuthal entre o astro e o ponto. O azimuth magnético do astro é determinado por meio do seu azimuth verdadeiro1 e da declinação magnética local.
A differença azimuthal determinada por meio da própria agulha, pois este meio é mais rápido do que o que
exige a resolução do triângulo espherico cujos lados
são respectivamente as distancias zenithaes do ponto
terrestre e do astro e a mais curta distancia do astro ao
mesmo ponto terrestre a.
4°. Como dantes determinando previamente para
o intervallo das observações os azimuths magnéticos
do astro para intervallos convenientes de tempo, notando-se que para exactidão das observações deve-se
empregar de preferencia o Sol e alturas menores do que
30°. Naturalmente este methodo encontra applicação
fora das vistas de terra, na navegação corrente ao
largo.
5°. Em certos portos acanhados não é possível
utilisar estes processos e então recorre-se á outra
1
O azimuth verdadeiro do astro c um dos elementos do trianaugulo de posição e determina-se pelos processos indicados na Astronomia espherica, segundo os elementos de que se dispõe. Quando
são dados : o angulo horário, a declinação e a latitude do observador
taboas ha que dão immediatanieute, com determinada approximação e
com maior ou menor dillicnldadc; n rapidez o azimuth verdadeiro do
astro. Vide Burdvvood, Woynr; Davis, Albiui, Porrin, Piilst, Lecky,
Bolte, Domke,Decante, Labrosse,etc.E as nossas Altittide aud Azimuth
Tables, Í9ÍO.
a
Para detalhes vido Collet, loc. cit., pag. 111.

]
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agulha installada em terra onde não haja perturbações
locaes. A agulha em terra servirá para determinar a
orientação magnética da linha de visada entre os dois
observadores nas agulhas : de bordo e de terra. As
observações devem ser simultâneas e para isso de antemão serão convencionados signaes para assegurar a
' simultaneidade e para maior segurança são registradas
no instante da observação as horas dos comparadores
que se acham com os observadores e concordes. Ainda
mais alguns aconselham que o observador de terra
escreva numa pedra com giz o resultado de sua observação para ser lida immediatamente pelo observador
de bordo.
Pela força das circumstanoias a visibilidade reciproca limita a distancia entre as duas agulhas.
PRISMA AXIMUTHAL

O azimuth da agulha de um ponto terrestre ou astronómico é determinado pela observação ou leitura
directa do ponto da rosa correspondente ao circulo vertical de mesmo ponto terrestre ou astronómico.
Esta operação exige o auxilio do prisma azimuthal
de Lord Kelvin que acompanha todos os modelos das
suas bitaculas. A figura junta dá uma idéa perfeita
do seu todo.
Nascido da importante objecção levantada pelo
Captain Evans em virtude da impossibilidade de observar azimuths com a antiga alidade azimuthal quando
se acha correcto o desvio quadrantal por meio das
espheras de ferro doce, este pequeno instrumento na
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phrasede Lecky * representa «a quintessencia de tudo
quanto é necessário papa obter azimuths exactos de
objectos terrestres ou celestes.»

I)

A linha AB representa uma secção da tampa de
vidro da cuba e como vemos o instrumento assenta
nessa tampa nos pontos A, O e B. O ponto O extremo
do pino descança numa cavidade existente na peça
melallica central da tampa e todo o systema gyra em
torno deste ponto. A alidade horizontal tem por
baixo uma pequena mola, na extremidade da esquerda
um indicador C e na outra por cima um nivel espherico para verificai' a horizontalidade da cuba o do
instrumento. A'esquerda prende-se o tubo contendo
uma lente cajá distancia focal é igual a i,l2r, sendo r
o raio do peripheria da rosa e na parte superior deste
1

Loc. cit., pag. 216.
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tubo, encontra-se o prisma de reflexão total, movei em
torno de um eixo horizontal por meio da peca circular,
onde se acha a flecha. Vidros corados podendo ser interpostos entre o astro luminoso observado e o prisma
afim de diminuir a grande intensidade luminosa prejudicial á vista do observador, completam, como o
estylete ver tical, o todo. Existe ainda um outro estylete mais comprido do que o que se vô na figura para
observações especiaes com o Sol, como veremos.
O plano determinado pelos pontos COD deve ser
normal á cuba e ás faces do prisma de reflexão total.
Quando a flecha está parallela ao estylete, o prisma
acha-se prompto para observar objectos no horizonte
local. Para quem não tem pratica deve sempre começar a observação, collocando a flecha nesta posição.
Para observar o aximuth da agulha de um objecto
gyra-se o instrumento até que o plano vertical coincida
com o vertical do objecto ; apparecerá a sua imagem no
campo do prisma e sobre a graduação da rosa correspondente ao indicador, si o observador tiver o cuidado
de col locar-se neste plano vertical com o olho direito
ou esquerdo na extremidade do estylete (ponto D).
Imaginado primeiramente para evitar o inconveniente apresentado pêlo capitão Evans o instrumento
possue além das vantagens de facilidade e presteza de
manejo, outras qualidades que lhe dão o primeiro
logar entre os instrumentos empregados no mar para
a observação de azimuths d'agulha.
Vejamos, com Lord Kelvin, quaes são estas vantagens.
A distancia focal da lente é 12 °/0 maior do que o
raio da peripheria da rosa e em virtude do conhecido
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principio do óptica geométrica verificamos que as imagens de dous objectos no. horizonte com uma differença azimuthal de 1° vistas por meio da prisma,
cobrem um espaço equivalente a 1°,12 da circumferencia graduada da rosa, vista atrave/, da lente. ' Assim
si gyrarmos o instrumento em azimuth sobre a cuba
1°, o azimuth apparente mudará somente de 0,°t2.
Por ahi, verifica-se que na pratica não é preciso fazer
coincidir rigorosamente o plano como circulo vertical
do objecto. Mesmo com um afastamento de 4°, o erro
no azimuth será .somente de 0°,48. Si o instrumento
fosse empregado unicamente na observação deazimutbs
de objectos no hori/onte, a distancia focal deveria ser
egual ao r e o erro pequeno de 0°,12 seria evitado.
Porém, o fim principal e o seu emprego no mar para
a observação dos astros : Sol, estrellas, etc., cujas
alturas variam de 0° a 90°. Aconselha-se, mesmo com
este instrumento não lazer observações de astros com
alturas maiores do que 30°, quando possível, para que
as observações tenham exactidão pratica. A distancia
focal 1,12 r foi escolhido para annullar o erro para
astros cuja ai lura fosse de 27° (1,12 é secante de 27°).
O instrumento indicará para os astros com 27° de altura a sua verdadeira differeriça de azimuth e por consequência para os astros observados neste caso basta
gyrar o instrumento o bastante para fazer apparecer a
imagem do astro no campo do prisma e ler a divisão da
1
Journal of the Royal United Service Institution, London,
vol. XXII de 1879, pag. 91.
2
Para maiores detalhas theoricos consulte-so o estudo do engenheiro francez Piaud, Kcoue ruaritimc <it coloniais, tomo 08 de
1881, pag. 350.
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rosa que coincide com esta'imagem. Este ponto é importantíssimo na navegação por occasião de máo tempo,
forte mar ou nuvens passando rapidamente pelas astros
observados, porque não lia perda de tempo em ajustar
com exactidão o instrumento para obter o elemento
desejado.
Em todo caso devemos lembrar que a grandeza do
erro commettido só depende do afastamento do plano
do instrumento do circulo vertical do objecto observado ; sendo nullo, o erro também o é.
As suas vantagens mais se assentuam quando ha
necessidade de recorrer á estrellas pequenas e pontos
pouco illuminados.
Neste caso á noite é preciso que a illuminação da
bitacula, eléctrica ou não, seja diminuta de modo a não
offuscar a vista do observador em prejuízo da observação. A estrella apresenta-se como um ponto luminoso delicado sobre a rosa e o seu azimuth é lido com a
máxima facilidade.
Quando o Sol í»rilha bastante e acha-se sufficientemente acima do horizonte para dar uma boa sombra
emprega-se o estylete grande com altura convencionada
para evitar a utilisaçãode alturas muito grandes. A
sombra deste estylete cahirá naturalmente na direcção
do circulo vertical do astro no sentido contrario do
azimuth. E' fácil estimar o centro da sombra sobre a
rosa. Exemplo : a sombra cahiu sobre a divisão 226°
(S 46° W) ; o azimuth da agulha do Sol será 46°
(N&& E).
Pelo facto do foco principal da lente coincidir
sempre com a circumferencia (peripheria da rosa), a
sua imagem virtual está a uma distancia infinita e as

isa
imagens dos objectos longínquos reflectidos pelo prisma
parecem coincidentes na pratica e nenhuma paralaxe
apresenta-se quando o observador desloca a sua vista do
plano vertical do objecto.
Sendo o objecto pouco illuminado pode-se ainda
fazer reflectir a graduação da rosa sobre o mesmo, evitando assim a perda da observação.
Finalmente todas as facilidades são encontradas
neste instrumento de inestimável valor pratico e muito
honra a Lord Kelvin e ao constructor James White
de Glasgow, que soube tão admiravelmente traduzir na
pratica a feliz concepção do eminente mestre.

MANEIRA DE CONDUZIR AS OPERAÇÕES

Depois de observadas as prescripções e mais precauções exaradas nas paginas precedentes e depois de
dispor os meios para fazer gyrar o navio e o pessoal
observador, tudo acha-se prompto para iniciar a operação da determinação dos desvios — a regulação das
agulhas.
Em cada uma das agulhas a regular deve estar
um observador munido de lápis de graphite ou de pedra
e papel ou uma pedra de escrever. Na agulha padrão
deve estar mais um observador para observar os azimuths. Um signal convencionado (nós sempre preferimos empregar no Barroso um corneteiro emittindo o
toque de sentido, seguido de um ponto agudo, sói natural por exemplo, o sentido para chamar a attenção e
o ponto para representar o instante physico em que deveriam ser tomadas as observações) é ordenado pelo
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observador da agulha padrão, no instante em que fizer
cada uma das observações de azimuth.
O papel dos observadores nas agulhas é tomar simultaneamente com o da agulha padrão as indicações
das agulhas correspondentes á proa do navio representada pelas respectivas linhas de fé ou em outros termos
ver que proa tinha o navio no instante da observação pelas differentes agulhas. Como sabemos, é a esta
operação que se chama a «comparação das agulhas»
e pela qual se pode determinar em funcção dos desvios
da agulha Padrão os desvios das outras agulhas. Só se
determinam os valores absolutos dos desvios da agulha
padrão, porquanto é só pelas indicações desta que se
navega na pratica hodierna. Na marinha ingleza os
rumos são invariavelmente dados pela agulha Padrão. 1
O gyro do navio (entre nós feito com as aguas paradas e por meio de um rebocador, quando no porto ;
em viagem pela própria machina funccionando) deve
ser uniforme e com uma velocidade de 1° em 5S a
10S de tempo, o que, no máximo, permitte o navio fazer
o gyro completo em uma hora. A uniformidade e esta
duração da rotação são necessárias para que a inducção
do ferro doce se faça de um modo uniforme e continuo
afim de evitar a hysteresis, ou atrazo de inducção
que dá logar á aberração magnética 2 primeiramente
1
Ailmiralty Manual for tlie Doviations of the Compass, London,
1901, pag. 7.
a
Aberração magnética é o angulo plano horizontal formado no
centro da asrulha pelas resultantes das acções magnéticas do ferro
doce horizontal para unia certa proa, p .irado e gyrando. E' evidento que a aberração magnética é uma funcção directamente proporcional á velocidade de rotação do navio ; é -j- si o navio gyra
para a esquorda ou UB c — si gyra para a direita ou HE e designase por s.
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observada por Gaussin e a variação da intensidade da
força magnética total do navio dando logar a urna
perturbação mecânica que falseia as indicações da
agulha. A aberração magnética dá logar a uma modificação das forças constantes $. e & e consequen tem ente
nos coefflcientes A e E ou introduz estas forças e estes
coefflcientes quando são nullos de facto.
Apparecem positivos quando o gyro ó para a esquerda ou BB e negativos quando para a direita ou BE.
Estes resultados mostram que, na maioria dos casos da
pratica, os valores A e Apodem ser considerados c-omo
nullos porquanto os pequenos valores que se apresentam talvez sejam devidas á rapidez da rotação do
navio.
Quando os desvios são muito grandes é preferível
fazer gyrar o navio com pequena velocidade e paral-o
nas proas em que devem ser tomados os desvios. Para
isso são necessários dous rebocadores, ou um e uma
espia, ou finalmente bóias dispostas com espias de modo
que se possa fazer parar o navio nas differentes proas de
observação.
Em todo caso vemos que a média das observações feitas gyrando o navio com a mesma velocidade
para BE e para BB está isenta dos erres produzidos
pela rotação, assim eliminados. Para observações de
precisão esta precaução é indispensável.
Encouraçado Riachuelo, em 2 de Março de 1903.
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Regulamento da agulha Padrão do cruzador « Barroso», surto no
porto do R-iò de Janeiro, em 13 de Dezembro de 1901.

Regulamento da agulha Padrão pela observação de um astro som
calcular azimuths
CASO no SOL
c

SEM COMPENSADORES

Média dos g.vros por BE e SB

'xqj >.,
S ~
'Z 'e
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í = (X>,0.

Azimutb magnético da Tijuca — 250°,9 = S 76°,9 W.
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NOTA —Para certas proas os mastros, as chaminés <; outros objectos
occultavam o pico e utilisamos do Dedo de Deus como ponto intermediário
de observação. Ao angulo horizontal que o navio descreve entre a occultação e a appariçâo do objecto observado, dá-se a denominação de angulo
morto.
Vê-se por ahi que ha sempre necessidade de escolher dous objectos afastados em azimuth de um angulo maior do que o angulo morto, afim de evitar
uma solução de continuidade nas observações.
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»
»
»
p

»
t
9

D
»
»
»
»
^
»
»

j,
»
»
»

».
„

j,
>

36O.3

260,7
260,9
261.2
261,4
261.6
261. S
262,0
262,3
262,5
262,7
262,9
263.1
263.3
263.6
263,8
264,0

J_

o
1.5

Z 1,3
— 3^1
_

4|0

_
_
—
—

3.8
3.0
2,2
0,5

+ 0:7

í 26
I 42
I 5.2
4- 5,6
+ 5,6
I 4.5
+ 2,7

I o;?

_ 2.3
— 4Í6
_ 5,6
— 6,4
_ 5,0
— 5,2
— 4,9
_ 1.3
+ °,7
I 13
+ 3,5
+ 3.5
I 3,9
+ 4,0
+ 2,4
+ 1,5

Média = 260,5
Aziiliuth inicial na proa S ás 3t> 13m 53» = 255°.5
Aziiiiuth final ua nlRSiiia ás 3 42 38 = 2620.5
Variação do aziuuuth em 28"1 45^ =» 7°
Aasim temoa para cada iutervallo de 30» u m a variação no azíimilh igual
a 0°,1 ou sendo as proas equidistantes, para cada iutervallo de tempo entre
7o
cada dous azimuths:
= 0°.22. *
32
Este caso baseia-se na mesma hypothtíse qua o da pag. 145 havendo somente a diiTerenca ua coíreccão do azinuitli médio para ler os aziiuuths uuif.iictiros como (Paramente mostra a tabeliã acima.
' Vide Lehrtrach der Navigation, Reichs-Mariue-Amt, tomo I. pag. 100.

Traçado das curvas
U hás been fully provad that when theory
is applied to tliti observod doviatiotis thoy íotlow
siniple laws, the knowledge of which enablea tho
magnetic ciiaracter or' a ship to be expressed by
maans ot' a t'ew cofiffloienta.
Admiralty Manual for the Deviations ot the
Compass. Loudoo, 1W)1, pag. 34.

Dá-se o nome de caroa dos desvios a representação
yraphica dos effeitos da acção magnética do navio e dos
compensadores (si os houver) sobre a agulha a que pertence. O traçado desta curva, útil em todos os sentidos,
indica immediatamente a existência de um erro grande
nas observações e tende a facilitai- a pesquiza dos valores mais prováveis dos desvios observados, mais ou
menos ligados aos erros accidentacs da observação.
Permitte a determinação dos desvios nos pontos intermediários onde não foram feitas observações e isso sem
a obrigação das mesmas terem sido feitas em proas
equidistantes o que nem sempre é possível. Pôde bem ser
que se tenha um numero de observações tomadas aproveitando o gyro feito pelo navio em virtude das marés,
e o traçado de uma curva facilitará immensamente a
tareia de organisar a tabeliã de desvios e a de governo.
DIAGRAMMA DE NAP1ER MODIFICADO l

Quando os desvios são grandes a maneira mais
pratica de traçar uma curva de desvios é a indicada por
1
O caro leitor fará o obséquio de traçar as curvas no diagramma
com os elementos das tabeliãs á pag. 150.
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Napierde Glasgow, que utilisava um systema de coordenadas planas rectilíneas com um angulo de 60°
entre os eixos. Vamos, porém, descrever o seu diagramma modificado em vista da maior approximacão
que dá, facilitando a reducção da extensão do mesmo diagramma. Consiste em traçar duas rectas verticaes de
180mm de comprimento para representar cada uma das
semi-circumferencias da rosa, cabendo l mm para cada
gráo. Em seguida, pelos pontos correspondentes a
cada quarta (0°, 11° 15', 22° 30', 33° 45', etc), tiram-se
para a direita e para a esquerda, como mostra a figura
rectas cheias e pontilhadas inclinadas sobre a recta
vertical de ângulos iguaes a 75° 59'. Sobre as rectas
cheias e parallelamente serão contados os desvios correspondentes aos rumos magnéticos e sobre as rectas
pontilhadas parallelamente os correspondentes aos
rumos da agulha.
Com esta construccão a escala dos desvios será
2,06 vezes maior do que a escala dos rumos e na resolução dos problemas deve ser tomada em consideração
essa relação.
Para traçar a curva dos desvios, uma vez dados os
desvios correspondentes aos rumos da agulha, equidistantes ou não sobre a rosa, contam-se, sobre as linhas
pontilhadas tiradas pelos pontos correspondentes aos
rumos da agulha comprimentos iguaes aos desvios
expressos em grãos e décimos multiplicados por 2,06.
Os extremos destes comprimentos serão os centros dos
círculos de erro que terão uma divisão (l mm ,03)de raio.
Com um lápis de ponta fina traça-se uma curva
passando pelos pontos ou círculos ou proximamente
dei lês, de modo a conservar a sua curvatura natural,

D l A G R A W M A D E NAPIER / C O D I F I C A D O
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som sobresaltos nem pontos angulosos. Satisfeitas
estas condições, traça-se a curva a tinta. Desta curva
tiram-se os desvios, assim purgados praticamente dos
erros da observação.
Na hypothe.se de terem sido observados somente
alguns pontos, equidistantes ou não, e desejando-se
constituir a tabeliã de desvios das agulhas, aflm de corrigir as suas indicações ou achar o rumo da agulha
correspondente a um certo rumo magnético que deve
ser navegado, vamos ver com a curva e o diagramma
como se acha fácil e rapidamente a solução destes dois
importantes problemas.
l.° Dado o rumo da agulha achar o rumo magnético
correspondente.
Acha-se na recta vertical o ponto correspondente
ao rumo da agulha. Por elle tira-se uma recta parallela
ás pontilhadas até encontrar a curva dos desvios. Pela
sua intersecção tira-se parailelamente ás rectas cheias
uma "recta também cheia. Esta recta encontrará a escala
dos rumos no rumo magnético procurado.
2.° Dado o rumo magnético achar o rumo da
agulha correspondente.
Acha-so na recta vertical o ponto correspondente ao
rumo magnético. Por elle tira-se uma recta parullela ás
cheias até encontrar a curva dos desvios. Pela sua intersecção lira-so parallelamente ás rectas pontilhadas uma
recta também pontilhada. Esta recta encontrará a escala
dos rumos no rumo da agulha procurado.
A reunião dos elementos fornecidos para os differentes rumos da agulha pelo primeiro problema, constitue o que é chamado uma « tabeliã de desvios e de
rumos da agulha » , A reunião dos elementos íornecidos
47GO

H
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para os differentes rumos magnéticos pelo segundo
problema, con.stitue a chamada « tabeliã de governo »,
poise por essa tabeliã que se governa na navegação.
DIAGRAMMA MODERNO OU CURVA DOS ERROS RESIDUAES

Effectuada a quasi compensação dos desvios, observam-se os desvios restantes ou os erros residuaes, não
só para verificar a exactidão da compensação, mas também pelo lacto de não serem compensadas rigorosamente (na verdadeira accepção da palavra) as forças
oriundas do magnetismo do navio. Já mostramos que,
na pratica, não vale chegar a este fim, porquanto não
duraria muito e o tempo empregado para attingir
esse desideratum seria perdido inutilmente 1 .
Quando se quizer traçar as curvas correspondentes
a estes erros, emprega-se um pequeno diagramma em
coordenadas rectilíneas rectangulares como se vê junto.
As que se vêm são as de duas agulhas do cruzador
Barroso, determinadas em 4 de Outubro de 1900, no
Rio de Janeiro, nas vésperas da viagem a Buenos Aires.
A curva da esquerda accusa claramente a existência
de um desvio quadrantal, que não poderá ser totalmente
compensado em virtude do pequeno diâmetro das espheius compensatrizes.

C U R V A DOS DESVIOS
^•RESIDUAES <•—
N

As formulas geralmente empregadas na pratica
hodierna para determinar os elementos explicativos dos
navios são as que demos nas Revistas de Janeiro de
Vide lievista Marítima JJrazileiru, de Maio de 1903, pag. 1292.

\

NNE

hE

N

V

( / - O»+t
1

i

\

NNE

ENE

1
1

E

1

NE

NE

f

ENE

/

E
ESE

ESE

1

1

SE

SE
L

SSE

SSE
X,

v

S

S

1

ssw

/

SSW

/

SW

SW

wsw

wsw

y

w

w

WNW

WNW

NW

NW

NNW

NNW

N

CALCULO DOS COEFFICIENTES

,- 0°

>

!

.QC-,.

jtt

"

/^

\

\

/

y.

í

II

1"2°

3°

163

1901, pag. 458 e Abril e Maio do mesmo armo, pag. 854
ou neste ESTUDO, ás pag. 38 em deante, alguns dos
quaes vamos transcrever e analysar .
S = A + B sen Ç' + C cos Ç' + D sen 2 C + K cos 2 Ç'
+ F sen 3 '(,' + G cos 3 ;' -j- H sen 4 Ç' + A' cos ^ Ç
ou

= A + B sen Ç' + C cos í' + Z) sen 2 C' + K cos 2

Para as agulhas de Lord Kelvin os termos da primeira formula
F sen 3 Ç + í; cos 3 'Ç

e

2 sen ^ 'Ç + K cos 4 Ç'

respectivamente correspondentes aos desvios de ordem
sextantal e octantal, em vista dos seus períodos, são praticamente nullos, pois a construcção da rosa é tal que as
destroe edahi uma das suas grandes qualidades, o relativo ao desvio sexlantal proveniente da approximação
demasiada dos imans compensadores de Airy ó annullada pela disposição das múltiplas agulhas de rosa e ode
ordem octantal proveniente dos effeitos de inducção do
magnetismo das agulhas sobre as espheras compensatrizes de Barlow é também praticamente nullo, em
virtude da pequena quantidade de magnetismo que as
agulhas das rosas contêm, ou em outros termos, em
vista da pequenez dos seus momentos magnéticos.
Para um caso de verificação servindo de outra
agulha que não a de Lord Kelvin as formulas
F = -|- [B sen D — 6'sen E\

G = ~ \C sen D + B sen E]
li

— \ D son D — jFsen E]

K = D sen E = E sen D
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darão os seus valores em funcho dos coefflcientes
approximados de primeira ordem.
A parte restante da primeira formula, depois destas
considerações, representa a segunda
8 = A + B sen Ç' + C cos Ç' + D sen 3 Ç' + Ecos 2 Ç'
que, segundo já vimos, se compõe essencialmente de
três partes : do desvio constante, do desvio semicircular e do desvio quadrantal.
Representando por $', ò" e S'" os desvios acima,
teremos
8' =A

l" == B sen £' + C cos Ç'
5'" = D sen 2 í' + fícosB Ç'

A formula
seni;'+<í;

permitte determinar, mais ou menos diffieilmente, os
valores de §•, $, etc., em funcção de S e ?'•
Para isso são sufíicientes cinco observações que dão
cinco equações e pelos methodos conhecidos de eliminação podia-se obter os valores das constantes. Porém,
em geral, tem-se um maior numero de observações e
neste caso será necessário tratal-as pelo methodo dos
menores quadrados, afim de deduzir os valores mais
prováveis destas mesmas constantes, seguindo os conselhos de Poisson e outros, si a pratica não tivesse mostrado que, na maioria dos casos, os desvios são pequenos
e é mais simples e mais expedito dcdu/Jr os seus valores em funcção dos coefficientes approximados A, B,
C, De E pelas formulas conhecidas

& = tg A
|í = sec A [sen B + — (sen B sen D + sen O sen E)~\
(E = sec A f sen C -- — (sen C sen D + sen 7? sen Zí)~|
g = sen D + sen E tg A
05 =. sen K — sen D tg A

No estudo pratico das forças magnéticas que agem
sobre a agulha e seus consequentes effeitos, toma-se
uma pela outra indifferen temente e, nas mais das vezes,
somente se consideram os effeitos. Assim, na compensação, sendo as forças magnéticas dos compensadores e
do navio da mesma natureza, os effeitos do navio são
compensados por novos effeitos iguaes e contrários produzidos pelos compensadores.
Os coefflcientes approximados A, B, C, D e E,
são considerados como effeitos das forças a, §, C, $
e g que com X definem o caracter magnético do navio.
Para effectuar a conversão dos exactos, expressos em
medida linear, em approximados expressos em medida
angular basta mui tipi ical-os pela unidade conhecida
57°, 3 suppondo o raio do circulo igual á unidade.
Salvo quando se deseja definir o caracter magnético
do navio ou conhecer as grandezas dos parâmetros a, e,
etc. que nos informam sobre a quantidade de ferro doce
do navio, basta a determinação dos coefflcient,es approximados e de x pura definirem praticamente oseffeitos
das forças magnéticas horizontaes sobre a agulha e sua
boa ou má installação. Quanto ás verticaes veremos
mais adiante de accordo com o programma.
Para determinar os cinco coeflicientes approximados da formula
ò = A + B sen Ç' + C cos '(,' + D son 2 '(,' + E cos S Ç'
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seriam theoricamente, sufficientes 5 equações correspondentes a 5 observações de s e y. Porém, como na
pratica, quasi sempre é possível recolher maior numero tratam-se estas equações pelo methodo dos menores quadrados, como no caso dos coefflcientes exactos,
determinados directamente da observação. Isto exige
que as observações de ç' sejam equidistantes de quarta
em quarta, de duas em duas quartas, de 10° em 10°, etc.
Vamos ver como se procede no caso geral de 32
observações feitas em cada quarta e que forma toma
a formula geral acima para os valores particulares do
azimuth da agulha ç'.
Quando o navio effectua o gyro completo ç- e 2 ç<
tomam valores comprehendidos entre 0° e 360° a partir
de N passando por E, S e W. e as linhas trigometricas que entram na formula approximada tem certos
signaes que mudam a medida que ç' e 2 <;' vão tomando esses valores particulares. Assim o coefficiente
do B : sen ç- tem o signal + quando ç- é comprehendido entre 0° e 90° ; o mesmo signal quando entre
90° e 180°; o signal — quando entre 180° e 270 e
finalmente o mesmo, quando entre 270° e 360°.
Os coefflcientes de C, D e E da mesma forma,
segundo nos ensina a « Theoria das funccões circulares», tomam alternativamente os signaes + e _ .
Para facilidade, evitar enganos e pesar a memória
JUNGCLAUS l reuniu na tabolla seguinte os valores absolutos das linhas com os seus respectivos signaes.
Segundo as notações universalmente aceitas Sa, St>
&v S,, £4- Ss, Ss> S7, e S, representam os senos de zero
Sohiffea

de quartas, de uma quarta, de duas quartas, de três
quartas, etc.
Apezar disso é bom lembrar que os senos são
positivos nos 1° e 2° quadrantes e negativos nos 3°
e 4°. Os cosenos são positivos no 1° e 4° quadrantes
e negativos no 2° e 3°.
Para se ter o coefflciente de qualquer coefficiente
approximado para uma certa proa basta entrar na columna dos rumos c percorrer horizontalmente até
encontrara colum na correspondente a esse coafficiente.
Exemplo : ç1 = ESE, qual o coefficiente de -D? Achamos
w
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Sihema dos detalhes do oabala
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dos coeffidentss approximados
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A+DSi— ESt
A-(-DS,-ES6

CALCULO DIÍ

9

RH

-

Via

ri

rt

BS,.S5
BS,,.S,.
BS..S,
1!S8.S2
BS,.S,

- s, - BS,.S, 4- CS,
- s, - BS6.S, 4- CS,

Somma — S B

Ia

BS,.S, 4- es,

0

HS,

dividida poi 1 8 ^

C
BS,.S, 4- CS,

s,
(,
S
*
s,
Sl

4- CS, .S,

B
BS6
BS,

í

Froducto de IV com
o multiplicador

'13 o

BS,» 4- cs8.s3

|i
Só
8

1.S

C = 5Í ( SN - Ss )

( SNE + Ssw ) — ( SSE -|- Ssw )

C

l
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Calculo dos soeffioientss A, B, O, D e E

I

II

IV

III .

A = Vi (+ 2",6 - 3",2 — 10",4 + 8°,8) =

V

TALCULO DE B

Rumos
da agulha

Rumos
da agulha

g

somma

d i ff.

I — II
•>

1 +11

o
o
'a

2

N
N4NE
NNE
NE4N
NE
NE4B
ENE
E4NE
E
E4SE
ESE
SE4E
SE

+ ,6 S
4 2,5 S4SW
4 *>" SSW
T 1,4 SW4S
+ 0,5 S W
— M SW4W
v; g \VSW
- 7 '.9 W4SW
—10,4
W
-11,7
W4NW
— 12,0 WNW
—12,6 N W4W
-13,4
NW
— lí, U NW4N
—10.5 NNW
- 7> N4NW

s feia

SSE
S4SE

— 3.2
+ 0,4
+ 4,4
+ 6,6
+ 8,9
+ W. U
+ 10.0

+ y. 4

+ 8,8
+ 6,8
4 5,6
4 4,6
+ 3,5
+ 3.2
+ 3,0
+ 2.8

o
— 0.3
+ 1.5
+ 3,2
+ 4,0
+ *,7
+ ::.(!
+ 3,1
4 0.8
— 0,8
— 2.5
— 3.2
- 4.0
— 5,0
- 4.4
— 3.8
,

jg

+ 2°9

y

^

0
+0.21
—d.46
—1 44
'•" 97
-4,57
—6,37
—8,04
9 60
—0,12
—8.13
-7,15
—6,01
—4 22
-2 .60
-0.9S

s,

^ g
— 5Í5
— 6,9
— 8,7
— 9.6
- 9.3
— 8,8
— 8.6
—75
— 7,6
— 6,8
— 5.0

•C

CL,

0
«1
«t
S3

±í:í
— 2,6

0)
b

Z -3
a

S

0

M

M

li-S
%v^

0H

0

>

_ a ri

cã

j*j

-,>

i,

^6

S,

s,

í

*G

Só

i:

,
8) —
B = — 80,93

lia

Illa

x

í>

m
t-i

i*
*0

„ a =5
5o.a

CALCULO

Metade
superior de
111

Metade
inferior de
III

Ia + Ha

Ia — lia
•»

-

O.

£ I

S
O

*,£

•g-^

IVa vezes os
multiplicadores

r*.

o

— 0,3
+ 1.5
+ 8.2
4 4.0
+ 4,7
+ H, S
4 3,1
4 0,8

0

— 0,8
— 2.5
—
—
—
—
—

4,0
5,0
4,4
3,8
2,2

o

— 0,6
— 0,5
— 0,0
— 0,0
— 0.2
- 0,4
— 0,4
— 0,7

i

+2,90
+1,08
-1,11
—2,16
—2 97
-3,06
—2,64
— 1,70

«7
^6

p
Si

«1

+1,81
+3,37
+4,78
46,01
+6,32
+6,28
+4,90

a

ss

Si
s.

í
b7

0
S2
S4

sí
1

Sc

I;

0
+ 0,77
+ 2.26
+

3:70

+
+
+
+

4,90
3,70
2,47
0,57

8) — 2°,8

4) + 18o,37

A = — 00,35

D = + í" ,59

A
B
C
D
í

=
=
==
=
=

+
+
4-

0]
u ^,

%t

'Ji O

9"°

1
s86
8t
0

— S2

-l:

---. - 0, 00 3; soe A =--••!, 000
= — 0,155
== + 0,0~>2
= + 0,0SO
= + 0,002

® = + 0,050
g| = : + 0,050

8) + 230. 8Í
C = + 2»',9S

CALCULO

O", 35 = — O" 21' • tg A
0'\93 = — 8" 50' ; sen li
2", 05 = + 2° 59' ; sen C
4°, 59 = + 4a 35' ; sen O
0°,Í4 = + 0° 08' ; son K

virá

+ 37o.45
- 13o,64

CS

0

+ 0,1!

+ 2,0
+ 3,2
+ 4,0
+ 4.9
+ 4.0
4 3,5
4 1,5

0°,25

Os coefflcientes exactos sorão obtidos dos approximados applicando as formulas precedentes.
Sendo

(g = 4- 0,005

Via

DE D

* 'f

9

v>
o
d
.Í »

+ 2",G — 3°,2 + 10".4 — 8". R

CJ

g "TL

s

4

•§«

tJ

Vá

IVa

7? = V 2 (— 10".4 — 8",8) = — 9°,O
C = '/í (+ 2°>9 + :í",«) = + 2°,9
+ 0".5 + 8".9 + 13°,4 - 3".5

CALCULO DE C

Oo,21
71°, 66

Ia

: + "^-'«'.«, _ 00,55

VI

DETERMINAÇÃO DK X
DE E

t

1-2 »

gã£
3*
«1
o
0,30
1,85
2.26
1^53
0
— 1,53
- 2,47
- 1,39
+
+
+
+

+ 50,94
- 5<>,39
4) + Oo,55
E r^ + 0°,14

Na pratica hodierna é preferível, sempre que é
possível, empregar o processo exposto na Revista ' de
Junho deste anno para determinar o valor deste coefficiente, o mais importante da theoria dos desvios
e que, como já affirmamos, indica a boa ou má collocação de uma agulha. Quanto mais próximo de l for
o seu valor para certa agulha, tanto melhor estará
1

Paginas 12á deste Estuilo.
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Installada, pois o seu bom funrcionamentoé funcçãoda
grandeza deste coefficiente.
Além do emprego do deflector na determinação da
ff'
relação-^- usa-se o methododas oscillaçoes, como já
explicamos neste ESTUDO, etc., â pag. <S5.
Dois eram os casos:
H
1.° Eram determinados valores na relação H
para differentes proas equidistantes do navio, tendo-se
antes observado os desvios correspondentes. Isso perH'
mittia formar as parcellas da forma -,4- cos Si=Xi,
cuja média representará, como vimos, o valor de X.
Exemplo.—Em 28 de Dezembro de 1900, no Rio
de Janeiro, a duração de uma oscillação completa da
rosa de Lord Kelvin, em terra era de 12%8. A bordo,
nas proas magnéticas N, S, E Q W, observamos:

2.° Si são dados a relação -g-, os coefíictentes
exactos e o desvio para uma certa proa, a formula

Proaj
N
S

Duração
í/ 8 , S

Desvio

+ 2°,5
— 2«,8
- í '4a, 8
+ 8°, 8

Í2 8 ,C
Í5S,3
íí/s,3

E
W

;de
5

N

H

S'g

-ff"

COSS

N

=

=

/2^2

*N ÍT;SS>

J^Ts2
s ~ xs ~ yõ-6-8'

cos S

H'
H

fiyy — Ot 747

2

r-na X
COSS

A

E

8<

E - 75^

O^ifòi = U, S77

7^s2

fw
'*N

A

w- 74-3*' 0,989 =0,792

?

ÍL_

W

. —0.819

TT>

x •—

H'
H

cos

í + Q cos Ç — (£, sen ç + £1 cos 2 Ç — (6 sou 2 ç

nos dará X.

Assim já tínhamos

H'

-pTV

1 = 4^% e $= + 2°,5; ç=00,

$ = — 0,161, (l = + 0,050, § = + 0,080 e ® == + 0,002

e virá
0,999
1 — 0,161 + 0,080

ou, finalmente,

0,813

Como vemos, este valor é pouco differente do outro.
Isso, porém, nem sempre acontece na pratica em virtude de múltiplas causas, pois na formula observa-se
que X depende de vários elementos consequentes de
muitas observações isoladas. Para attenuar essadifferenca possível será melhor fazer varias observações em
varias proas em torno toda rosa, de modo que a média
dos resultados possa ser tomado com o verdadeiro valor
de X. Quando não se pôde fazer, com ou sem o deliector,
as observações em proas equidistantes, forçoso é recorrer a esta formula e a este processo. Isto dá-se quando
o navio muda de proa sob a acção dos ventos e das marés
e o encarregado deseja, como deve, conhecer o coefficiente X.
Km vi.sta da sua extrema importância deve ser
escolhida uma occasião especial e empregado o rigor
comparativel com as observações para determinal-o
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com cuidado, assim como os outros coefficientes constantes 21, J) e ® da theorja do magnetismo dos navios
e dos seus effeitos sobre as agulhas de bordo.
CALCULO DOS PARÂMETROS a, e, b 6 d QUE ENTRAM NAS
EQUAÇÕES DE POISSON

Conhecidos os coeficientes />, 21, Jl e ê é fácil
determinar os valores dos parâmetros a, e, b e d,
representativos do ferro doce horizontal symetrico e
dissymetrico.
Si applicarmos as formulas * conhecidas, teremos,
com os elementos acima
a = —
e =—
b = +
d——

0,123
0,253
0,000
0,003

CALCULO DA FORÇA POLAR E DO ANGULO BORESTE

Forca polar:
I/ÍF+~P= 0,iG9 OU \,'u* + o* = 9\5.

tg « =

+ 0.050

.. .,.., donde o. = l62°,7

CALCULO DA FORÇA QUADRANTAL E DO ANGULO (5

Força quadrantal :

1

Vide ESTUDO etc., i<a.'S. 8ij e 87.
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METHODO DE RUNDELL PARA DliTERMINAR OS DESVIOS DE
UMA AGULHA SEM AZIMUTHS

Este methodo originariamente attribuido, pela
maioria dos autores ao Lieut. de vaisseau René Robert l
da marinha france/a e aos Tenentes da marinha austríaca Sigyartó e Florian 2 é devido ao eminente Secretario da celebre Livcrjmol Com/u/** <'<>iiiini,u<.!t>, como
se vê na longa communicacão feita á Redacção do Naval
Science, em Setembro de 1873. s Das citações vê-se
que ó anterior aos trabalhos de Robert c de Sigyartó e
Florian. Este esclarecimento é necessário em virtude do
grande equivoco que, em geral, ha no mundo náutico
a este respeito. Fomos felizes cm achar, depois de
longas pasquizas, na nossa Bibliotheca da Marinha,
todos os documentos citados de forma a clarear esta
situação dúbia. E' curioso observar-se que nenhuma
referencia é feita a traballios anteriores pelos autores
citados. Bem pôde sor que os descoubessem.
Quando um navio sob o impulso de uma certa
força de machina tem o leme a meio a trajectória do
seu centro de gravidade é uma linha recta suppondo
a ausência de causas externas psrturbatmos, como
ventos, correntes, etc. Si o leme for inclinado para um
bordo ou outro de um certo angulo seja 5° (si se gyrar
1
Méthudc nouvolle pour dressm1 rapidemeut u l dans toutes lês
circonstances lê tablpau dês dèviations d'uu compass. Heviu' «"*•
ritimc et coloniale. vol. 48 de 1870, pau'. 127. Kscripto cm .lulho
de 1875.
2
Ubor das Problem, di - Orviationen d s C, impasses auí' llampt'schift"en unabhãugig von Peilun^oii zu beatimmen. Mittheilungen
aus dem Gebiele dês Secwesats, vol, XIII, u. 8 do 1885, pag. 1.
a
Leeky, Wrinkles in Practical Navigntion, Loudou 1000, pag.
643, c Ledicu, Nouvclles Méthodcs do Navigation, Paris, 1877, pag. 420.
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o leme de 5°, em outras palavras) a sua trajectória '
será depois um determinado intervallo de tempo uma
circumferencia. Si a força da machina í'">r constante
e o angulo do leme tambsm o navio será dotado de
uma velocidade de rotação uniforme e a linha da proa
do navio representado pela linha de fé de vante da
cuba descreverá ângulos iguaes em tempos iguaes.
Assim, si o navio tiver feito o gyro completo de 360°
em 16m 20S, num determinado, espaço de tempo 20S
elle terá descripto um angulo igual a 7°,35. A esse
angulo dá-se a denominação de angulo de rotação
absoluta.
Si as indicações da rosa magnética não estivessem
influenciadas pelos desvios provenientes da acção dos
differentes ferros de bordo estes ângulos de rotação
absoluta poderiam ser observados sobre a sua graduação. Porém, em vista da existência dos desvios para
as differentes proas, a rosa só indica um angulo de
rotação apparente. Exemplo : Si o angulo de rotação
absoluta for de 20° e a rosa indicar somente 12°, conclue-se que está desviada de 8° para a direita. Emfim,
a comparação do angulo rotação absoluta com o de
rotação- apparente dá sempre o dcsoio.
Qualquer proa servirá de ponto de partida. Como
se ignora o desvio nesta proa, comprehende-se que todas
as comparações estarão affectas desse desvio constante,
obtido tomando a média dos desvios apparentes em
•4, 8, 16 ou 32 proas equidistantes. Esta constante deve
ser combinada com os desvios apparentes para achar-se
os desvios absolutos. No graphico de Napier bastará dar
1

Chamada curva de gyro.

uma translação para direita ou para a esquerda á linha
dos rumos de uma grandeza igual a essa média e
contar os desvios a partir delia.
O methodo em si é de uma simplicidade extrema,
exigindo somente que a curva de gi/ro seja uma circumferencia perfeita. A aberração ma (jii ética consequente da hysteresis do ferro doce do navio é annulada
fa/endo dois gyros nas mesmas condições um para
BE e o outro para BB tomando-se a média dos desvios.
Fica também eliminada a inércia da rosa, qualquer
falta de agudez que augmenta o attrito e a pequena
banda que o navio toma quando guina para um bordo.
A theoria e a pratica confirmam a exactidão desta
affirmacão.
OLieut. Robert no titulo da sua memória affirma
que se pode «dresser» a tabeliã de desvios «dana
toutes lês circonstances ». Devemos observar, porém,
que as suas experiências foram feitas nas melhores
circumstancias : mar chão, pouco vento, nenhuma
corrente, pouca vibração do casco do navio, etc., para
que os resultados fossem os melhores possíveis. Nem
sempre essas circumstancias são encontradas na navegação correu te e então os resultados fornecidos pelo
methodo de Rundell são precários.
Por termos perdido uma parte dos dados da experiência feita no começo do anno atrazado na bahia da
Ilha Grande, quando foram determinados as curvas de
gyro, diâmetros tácticos, velocidades restantes, etc. do
cruzador Barroso, vemos-nos na contingência de extrahirmos o seguinte dos Annale/i der Hydrographiv.
47GO
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Determinação dos desvios pelo methodo de Rundell
EOTAÇÃO PÕE UOKESTE

Horas
do
relógio
h m a
•J 15 58
16 28
58
17 2S
58
18 28
58
19 2S
58
20 28
58
21 28
58
22 28
58
23 28
58
24 28
58
25 28
58
26 28
58
2728

ROTAÇÃO

Rotação
Desvio
d
°
a b a o l u t a p p a r e n l 6 Kologio
0
o
h m
90
3 46 5,
90
+ 0
98
47 2
97
+ L!
3 a
104
107,
5
t
>
48 2,
112,
116,
4, 1
119,
-t- 5, i
M
124,
133,
49 •>!
186,
+ 7, 3
142,
131,
X
- 10, 7
138,
151,
50 K
+ 13, í
159.
144,
K
+ 15,
150,
168,
51 2"
+ 18, )
177,
r,156,
+ 20, ^
186,
163,
52 25
4- 23, ( )
194,
168,
+ 25,
55
175,
203,
+ 27,
53 25
212,
183,
+ 29,
55
220,
11)0,
+ 30,
54 25
229,6 + 33,
196,
55
204,
238,3 + 34*;
55 25
212,0
247,
55
+ 35,
221,0
255,8 + 34,
s
56 25
j
229,0
264,5 + : 5,r
55
239.0
273,2 + ?A,t
57 25
248,0
282,0 + 34,0
55
255,7
290.7 +L 35, (
58 25
5x
268,0
:i.-i9,4
31,4
55
28 2S
278,0
308,1
- 30,1
59 25
285,0
58
310,9 + 31,5
li
55
2U6.5
29 28
325,6 + 29,1
4 0 25
5S
308,0
334,1 + 26,4
55
317,5
30 28
343,1 + 25,6
1 25
58
3i7,o
351,8 + 24,8
55
31 28
337,0
360,5 + 23,5
2 25
58
!4S,7
369,3 + 21,3
55
32 2S
0,0
Lg,0 + 18,0
3 25
5S
11,5
26,7 + 15,2
55
24,0
33 28
35,4 + 11,4
4 25
58
39,0
41,2 + 5,2
í5
34 28
52,5
53,9 — 0
5 25
58
6Í.5
61,6 — 0,9
55
35 28
71,5
70,3 6 25
1,2
58
80,0
79,0 — 1,0
55
36 28
87,0
87,7 + 0,7
7 25
35,5 «0,0
90,0
0
55
8 25
Duração da rotação n20n»27 3 ,5 =
55
= 20n>,625
9 25
55
10 25
"207(525" :17°'45i
55
Rotação absoluta em 30s - 8», 727
11 25
55
12 25
55
13 25
55
Duração da

Pró

POR

Hora

Proa
Cl

90
82,
75, (
08 ,(
89, f
51, (
«8,1
36, t
28, E
21, C
12, r

4.:
355, a

344,0
330,5
319,0
301,5
296,0
286,0
278,0
268,0
200,0
252,5
246,0
238,5
-'32,0
227,5
222,0
218,5
214,0
209, (,
206,0
203,5
199,5
195,5
192,0
188,5

185,0
182,0
177,0
172,5
108,5
163,2
158,0
152,5
li;i,0
140,5
133,7
U'7,0
119,2
111,2
10.1,5
98,0
92,5
90,0
rotação

BOMBORDO

Rotaçã
absol u t

Desvio
apjiarento

o
90
0
83
+ 1,3
78
+ 1,5
69
+ 1,8
63
+ 3,5
56
I5,3
49,
+ 6,1
*2,
+ 6,»
33,
+ 7,6
29,
+ 8,4
22,
+ 10,1
15,
+ H,4
369
+ 13,9
368
- 18,4
355,
4- 25,1
348
+ 29,9
342,
+ 35,B
335,
+ 39,4
388
+ 42,7
+ 43,9
921
315,
+ 47.2
308
4- 48,4
301,7 4- 49,2
294 9 + 48,9
283,2 + 49,7
2814 + 49,4
274,7
h 47,2
267,9 + 45,9
261,2 +L 42,7
254,5
40,5
247,8 -- 38,8
241,0 -- 35,0
£34,3 -- 30,8
227,5 -- 28,0
220,8 - 25,3
214,0 + 22,0
Í07,3 -f IS, Sf
200,5
- 15,5
193,8
187,0 + 10,0
180,3 + 7,8
173,6 + 5,1
166,9 + 3,7
160,1 + Si
153,4 + 0,9
146,6 + 0 6
139,9 - 0 6
183.1 — 0,6
126,4 — 0,6
119,6
+ 0,4
112,9 + 1,7
106,1 4- 0,6
89,4 + 1 4
92,7 + 0 2
90
+ o
= 26 m 42» = 26m,7

4- n,s

3600
«o i».
26,7 -Íi0'wi
Rotação absoluta em 30* = 0°,7Í2.

A duração do gyro não deve ser, na pratica, menor
do que 20m e maior do que 30 m . Dependendo a velocidade a dar ao navio e o angulo do leme das suas
qualidades evolutivas não podemos fixar estes elementos. Em todo caso 5' de velocidade e 5° de leme
serão bons dados para começar.
Colhidos os elementos provenientes das duas ob?ervarões, isto ú, as horas de relógio e as proas correspondentes fazendo gyrar o navio por BE, e depois por
BB, procede-se á determinarão dos desvios apparentes.
Achados esses constroem-se os graphicos no diagramma
de Napier, traça-se a curva média, equidistante das
curvas por BE e por BB. Determina-se o desvio na
proa inicial tomando a quarta parte dos desvios apparentes nas proas N, S, E e W e traça-se uma recta
parallela á linha primitiva dos rumos como foi dito
á pag. 160. A partir desta recta tiram-se os desvios
verdadeiros da agulha por meio da curva média. Um
compasso e um lápis são os únicos accessorios precisos.
O emprego do nosso diagramma quadriculado millimelricamente dispensa o compasso.
Estas explicações e a devida intelligencia e comprehensão do caso exemplificado 1 serão mais do que
sufficientes para qualquer pessoa poder empregar este
processo no mar.
A approximação que fornece este methodo depende
de tantas círcumstancias que é difflcil fixar a priori
a sua grandeza. No entretanto, 2°constitue a média.
Assim, só deve ser empregado como ultimo recurso,
quando os outros processos não podem ser utilisados:
1

Annalen der Hydrographie de 1S86, pag. 411.
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o céo estando encoberto, a noite fechada ou em tempo
de névoa. Tendo-se porém um deflector é preferivel
empregar o methodo estudado na paginas da Revista
de Junho deste anno.' Este só é que offerece a solução
mais prompta, mais exacta e menos fatigante.

181

Tatoa às produete de cada meio gráo pelos senos das quartas da
agulha

^
Cl

Eneouracado Riachuulo, em 2 de Abril de 1903.

»i

B,

6.

Pagina 115 deste KSTUDO.

0.5
1
1.5

2
2,5
3
3,5
4

4.5
5
5.5
6
6,í
7
7.5
8
8,5
9
9,5
10
10,5
11
11.5
12
18,5
13
18.5
14
14.5

ir,

15 .5
18
10,5
17
17,5
18
18.5
19
1U.5
2o'
20.5
21
21,5
22
22,5

S'

0

0

o

o

0,10

0.1S
0,88
0,50
O! 78
0.95
1,15
1,38
1,53
1.71
1,91
2.10

0,28

0 35

0.20
0,29
0,39

0,49
0.59
(),6S
0.7Í
OÍ8S
0,98
1.07
1,17
1,87
1,87
1.46
1.56
1,66
1,76
1,85
1.95
2,05
2.15
2,24
2.M4
g, 44
2,54

2, ca

2.73
2,83
y. 93

3,02
3,íí
3.2a

3,32
3,41
R, 51
3. «t
3,71
3,80
3,90
4.00
4.10
<M9
4.29
4J39

í.So

2.4S

2. es

2,86
3.0(1
3,25
3,45
3,61!
3.83
4.01

t, U

4.40
4.60
4,78
4,96
5,10
5.35
5.55
5^73
5.93
6,11

e.ri

(i. 50
6.70
fi,88
7,08
7.Í6
7.46
7.65
7,85

8,0;;

8,83
8.41
8,01

0,56

0,83

1,11

1.39

1.67
1.95
2,22
2,50
2,78
3,0ò
8,33
3.61
3. 86
4,17
4.44
4,72
5,00

5.28
5,56
5,83
6,11
6,31»
6,67
0,95
7.22
7.50
7.78
8,06
8,33
8.61
8,89
9.17
9,44
9.72
10.00
10,88
10.56
10.83
11,11
li.:.»
11.67

11.95
12.22

12,50

0,7(1
1 .(ifl
1,41
1.76
2,11
2,48
8,88
3,18
3,53
3,88
4,25

4,60
4.95
5,30
5.65
6,01
6,36
6.71
7,06
7.41
7,78
S, 13
8.48
8ÍS3
9,2(1
9,56
9,90
10,25
10, IX)
10,96
11.31
H ,6f>
13,01

12,31)
12,73
13, OS
13, 43
19.78
14,13
14,50
14.85
15.80
15.55
15,91

BI

st;

o
0,12

0.46

0,8::

1.25
1,68
2.08
2^49
2,91
3,33
3,71
4,16
4,57
4,99
5,40
5,82
6,24
6.65

7:07

7,48
7,90
8,31
8.73
9,15
9,56
9.98
10,39
10.81
11.22
11.64
12,06

12.47
12,89
18,30
1»,7«

14.13
14 .55
14,97
15.38

15,80

16.21
16.63
17.0")
17 '.46
17.88

18.29
18.71

0

0.91

1,88
1,85
2.31
2.76
3.23
3.70
4,16
4,61
5,08
5,55
6,00
6,46
6.93
7.40
7,85
8,31
8.78
9,23
9.70
10ÍÍO

io;6i

11,08
11.55
12.01
12,46
12.93
13.40
13.85
14.31
14.78
15.25
15,70
16,16
lfi.63
17,10
17,55
18.01
IS, 48
18,93
19,40
19,86
20,33
20,78

S

7

ò

o

o

0,49
0,9S

0.5
1
1.5
2
2,5
g
3,5
4
4,5
5
5,5

1.47

1,96
2,45
2,94
3,43
3, «2
4,41
4,90

5,39
5,88
6,38
6,87
7,38
7.^5
8.34
8,83
9.32
9.81
10,30
10,79
11,28
11,77
12,26
12.75
13,24
13,73
14,22
14,71
15,20
15,61-

16,18
16.67
17,17
17.65
18,14

18,63
19,13
19,62
20,11
20,60
21.0.)
21,58
22,07

6

6,5
' 7
7,5
S
8,5
9
9,5
Io
10,5
U
11.5
12
lá. 5
13
13,5
14
14,5
15
15,5
16
16.5
17
17,5
18
18 .5
19
19,5
20
20,5
21
21,5
22
22 5

Compensação das agulhas conhecendo-se a direcção do
meridiano magnético
The broad principie governing successful correction is to ascertain from analys?sthe cause o f t h e
observed deviations of lhe compass, whether from
the force of permanent magnelism in «hard íron» or
maííTitític induction in « sofí irou », both horizontal
and vertical, anri then to apply a corrector proclncing like force in an opposite dircction.
Admiraltj Manual for the Deviations of the Coinpaas, London, 1901, pag. 78.

Modo de collocar o navio numa proa magnética
dada. Quando a direcção do meridiano magnético é
conhecida * é fácil collocar o navio em differentes proas
magnéticas para que as forças $j, f,, j e ® apresentem
valores particulares, cujo conhecimento simplifica notavelmente as operações indispensáveis â compensação.
No estudo que vae seguir consideraremos, não
as forças magnéticas que, agem sobre a agulha, porém
tão somente os seus effeitos — os desvios — fáceis de
apreciar a simples vista.
Para se poder collocar a proa do navio numa dada
direcção magnética é necessário um circulo graduado
de 0° a 360°2 collocado fora ou sobre a própria tampa
1

Vide Hevista Marítima lirazileira, de Maio de 1903, pag. 1299.
* Um taxímetro, theodolito ou qualquer outro com uma graduação t a l . Lord Kelvin eniprrpava um circulo graduado de papelão
lixado sobro a cuba da rosa por meio dos quatro parafusos existentes.
Nos últimos modelos existe um circulo praduado na parte superior da cuba, de 0° a 180° de cada lado da linha de lê de v a n t e (1908).

'
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da cuba de modo que o seu 0° — 180° fique na direcção
da proa.
Chamando <p o azimuth magnético conhecido de
um objecto contado deO° a 300° a partir A7 por E, Se W,
t* o azimutli do objecto contado a partir da proa sobre
o circulo graduado da mesma maneira e lembrando
que ç é o rumo ou a direcção magnética da proa,
teremos

<J< --=<? — ç
Si necessário for sommam-se 300° a ç para poder
effectuar a subtracção.
Exemplo — O azimuth magnético da Tijuca (Rio
de Janeiro), de bordo do Gruzador Barroso era S 76°,9 W
ou 256°,9 ; quaes os valores de $ para as proas N — 0°,
NE—45°, E=90°,SE=135°, 8=180", SW=-.225°,
W= 270° e NW— 315° ?
Fazendo f - - 256",9 e ç successivamente igual a
0°, 45°, etc., teremos
N correspondendo a

NE
E
SE
8
SW
W
NW

206°,9
211,9
166,9
121,9
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Ao estabelecermos a theoria viramos que as forças
3s $, &, i1 e «5 eram as forcas que perturbavam a
agulha, sendo ainda mais \H a unidade de comparação.
£, agia para leste ou oeste magnéticos segundo era
positivo ou negativo ;
,«J agia na direcção da proa ou popa dn navio
segundo era positivo ou negativo ;
o" pelo trave/ para boreste ou bombordo segundo
era positivo ou negativo ;
5 sempre numa direcção symetrica do meridiano
magnético em relação ao eixo longitudinal (direcção de
popa á proa) ; e, finalmente,
© nurna direcção perpendicular áquella em que
agia g.
Por estas considerações e pelas formulas estabelecidas verifica-se que as forças perturbatrizes segundo
as proas cardeas N, S, E e W são
Norte magnético ^ + (È + C produzindo um desvio 3
+6-€
Sul
»
Leste
Oesto

»

w

70,9

31,0
346,9
301,9

Fazendo o navio gyrar de modo que com o prisma
azimuthal o objecto observado corresponda successivamente a essas graduações do circulo, teremos collocado
a proa do navio nas differentes direcções magnéticas
indicadas acima.

Os desvios Ò N Sg <3E e S w são os observados quando
o navio está aproado a N, S, E e W magnéticos. Si
Ai, Bi, Ci, Ei são coefficientes approximados, podemos
escrever
SN = .4, + K, + C,
3g = ^ + KL - Ct
SE = At ~ A', + Bt

*w= -AI ~ ^\ - BI
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c=

Duas maneiras ha de fazer a compensação de uma
agulha, segundo se deseja conhecer ou não o caracter
magnético do navio. Quando não se deseja, procede-se
por tentativas ; quando se deseja é necessário proceder
á determinção dos coefficientes e mais elementos determinativos. í
PROCESSO POR TENTATIVAS

Este processo por approximações successivas não
deixa de ser tão rigoroso quanto o outro e deve ser
empregado nas agulhas que pela sua collocacão não
exigem grandes cuidados : exemplo, agulhas das rodas
de leme á mão, etc.,em fim toda agulha secundaria.
Os imans compensadores pintados de azul e vermelho produzem, para uma certa distancia, o seu maior
effeito quando o seu eixo é perpendicular á direcção das
agulhas ou á linha N—S. E' nullo quando esta direcção
é parallela. Aponta azul attrahe o norte da agulha e
repelle o sul : assim a agulha, move-se sempre na
direcção vermelho-aaul, ou em outras palavras: o
Vide e acompanhe com attenção a figura.

-r
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desvio produãido é sempre para o lado da ponta a,xul
do iman.
Supporemos que a operação se faz com um
Thomson.
Emprega-se um par de espheras escolhidas de
accordo com a grandeza do desvio apresentado na proa
SE magnético, como adiante veremos, um ou mais
imans transversaes que se collocam primeiramente nos
alojamentos ns. 5, 6, etc., o mais longe possível da
rosa, pares de imans longitudinaes col locados também
nos alojamentos ns. 5, O, etc,., c uma parte da barra
de Flinders si o navio tiver de mudar muito em latitude
magnética durante a navegação. Esses compensadores
são afastados da rosa de modo que não haja influencia
sobre as suas agulhas.
Como já vimos precedentemente, colloca-se o
navio na proa N magnética e annulla-se o desvio observado por meio de um ou mais imans transversaes.
As pontas azues são col locadas para borestesi o desvio
é para W e para bombordo si é para E, approxi mando
ou afastando-os até annullar o desvio observado. Em
seguida colloca-se o navio na proa E magnética e corrige-se da mesma forma o desvio apresentado por meio
dos imans longitudinaes, com as pontas azues para
vante si o desvio é para W e para ré si é para E. Si
se quer installar a barra de Flinders corrige-se metade
desse desvio por meio delia, lembrando que o pólo
superior é vermelho no hemispherio sul e azul 4o
norte e finalmente a outra metade por meio dos imans,
como acima. A barra é collocada avante si a agulha
está instailada de meio-navio pára vante e a ré si a
agulha está installada de meio-navio para ré. A base
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superior da barra deve estar Om,01, acima do plano
das agulhas da rosa. Assim ter-se-á correcto todo
o desvio semi-circularpara o logar.
Aproa-se em seguida o navio ao SE e installam-se
as duas esph eras no plano transversal approximando-as
ou afastando-as até annullar o desvio observado. O
diâmetro das espheras deve ser tal que, a meia distancia sobre as potências, ellas corrijam o desvio
observado nessa proa. A acção das espheras ó facilmente comprehendida quando se as considera como
pequenos imans com os seus eixos parallelos á direcção
N— 5 magnética e os pólos vermelhos voltados para
o N. Si o desvio observado for E afastam-se as espheras,
si for W devem ser approximadas. Gol loca-se depois
o navio na proa <S e rectifica-se a posição do iman ou
dos imans transversaes corrigindo metade do desvio
observado,
Faz-se o mesmo na proa W por meio dos imans
longitudinaes e finalmente rectifica-se a posição das
espheras na proa NW magnética.
Para uma agulha bem situada, especialmente si
estiver no plano de symetria dos ferros doces do navio,
este modo de compensar as forças magnéticas horizontaes deixa resíduos ou desvios restantes bastante
pequenos que irão fazer parte da tabeliã de desvios.
Para as agulhas mal situadas praticamente os desvios observados depois serão, em geral, provenientes
da grandeza dos coefficientes A e E da formula approximada, em vista da posição dissymetrica dos ferros
em relação ás agulhas.
Si os coeííicientes A e E são nullos os desvios
que se apresentam nas proas N e S, E e W são iguaes
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e de signaes contrários em vista de serem scmi-circalares.
Todas as vezes que se desejar reduzir os desvios
de uma agulha pode-se empregar com vantagem este
processo expedito.
As formulas acima justificam e explicam a razão
destas operações, pois tomando os valores de B, e C,,
vê-se que sendo annulados pela primeira installacão
dos imans os jx e SE, para que esses coefficientes sejam
nullos é necessário annular a metade de ss e s w .
Sendo esses coeííicientes nullos, os resíduos que
deixamos representam A + E nas proas N e S Q A—E
nas proas K e W.
As espheras compensaram a parte principal do
desvio quadrantal representado pelo coefficicnte D.
Si E tem valor notável — mais de 2° -- orientam-se as espheras sobre a linha do travez passando
pelo centro das agulhas de um angulo igual a —•
tirada da formula tg p = -jj-1 segundo já estudamos,
de modo a corrigir um desvio igual a ]/' D* + K- nas
proas i n tercardeaes.
O coefficiente A pode ser evitado deslocando a linha
de fé para a direita ou para esquerda, segundo é -f
ou —, ou o eixo magnético do systema das agulhas
em relação á linha N—S da rosa.
Nas agulhas padrões de Lord Kelvin esses coefíicient.es são praticamente nullos e toda compensação
reduz-se simplesmente á annullação dos coefficientes
13, C e D.
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TABOA PARA A CORRECÇÃO DOS DESVIOS QUADRANTAES
PROCESSO CALCULANDO OS

COEFFICIENTES E

MAIS ELE-

MENTOS DETERMINATIVOS DO CARACTER MAGNÉTICO
DISTÂNCIA BMTEB 0 CENTRO Dv ROSA B OS CENTROS
DAS ESPHERAS *

DO NAVIO

Como já vimos em artigo anterior, calculam-se
os coeficientes approximados A, B, C, D e E.
Vamos considerar a figura que traduz uma das
compensações feitas a bordo do cruzador Barroso em
28 de Dezembro de 1900.
Calculados os coefflcientes por meio das observações de desvio feitas nas oito proas cardeaes e intercardeaes, temos :
A = — o<>,35
B = — 8°,93

VALORES
DE D OU

Diâmetro das espheras

l/D» + E»

JO

mm
254

mm mm
22!i 216

mm
203

mm
190

mm mm
178 165

mm
152

mm

mm
127

mm

140

mm
706

mm mm
636 602

mm
555

mm

mm

rnm

493

459

mm
422

mm
388

mm
353

inm

528
«1

430

401

370

339

303

278

11 i

317

1,5

618

554

524

494

2,0

559

502

475

449

419

392

364

343

303

279

253

2,5

520

467 44C

418

3 í'J

364

338

306

2S6

260

235

3,0

488

439

417

392

361

343

318

898

259

245

219

373

349

326

303

279

256

231

209

221

200

3,5

465

419

397

C = + S",98
D = + P,59

4,0

444

400

373

356

332

311

290

266

245

4,5

428

385

363

344

321

300

279

25ò

234

213

192

E = + <y,i4

5,0

413

372 351

331

310

290

263

247

227

207

185

5,5

400

360

''^1

âOl

280

261

240

219

200

181

233

214

195

176

COMPENSAÇÃO DO DESVIO QUADRANTAL

Comeca-se a compensação por installar as espheras
da seguinte maneira : a TABOA PARA CORRECÇÃO DOS
DESVIOS QUADRANTAES que se encontra em seguida foi
calculada de accordo com os dados fornecidos pela pratica
e pela observação, de modo a permittir que se podesse
fixar immediatamente as espheras a uma certa distancia do centro das agulhas, necessária para a completa
compensação do desvio quadrantal y v* + E-. A linha
dos centros das espheras deve ser orientada de accordo
com o que foi dito anteriormente á pag. 63.

341

6,0

388

349

330

312

2«2

273

253

6,5

37J

341

322

K03

283

265

246

227

209

189

173

7,0

369

333

314

296

277

25S

240

222

203

18 i

167

7,5

361

324 306

288

271

251

235

216

198

180

164

2S4

265

247

230

211

195

177

159

173

155

8,0

354

317

300

8,5

347

311

294

273

259

242

226

20S

191

9.0

341

305

289

272

253

238

222

20 í

187

170

152

9,5

335

300

284

266

249

234

217

200

184

167

149

295

279

868

240

230

214

197

181

165

147

222

207

191

177

15S

144

216

202

1S6

171

15Í

139

10,0

329

11,0

317

285

269

254

238

ia, a

309

277

262

248

231

* Ou, na pratica, melhor entro o «centro da tampa» o o «eixo das
espheraa ».
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Essa orientação nunca é feita nas agulhas de Lord
Kelvin servindo de padrões e por isso nem possuem as
facilidades para tal'.
E é desprezado na compensação e as espheras de
203""" de diâmetro foram collocadas no plano transversal de modo que os seus centros ficassem a uma distancia 2 igual a 341mm do centro das agulhas, afim de
corrigir o desvio quadrantal + 4°,59. K claro que uma
só esphera corrigirá a metade desse desvio. Feito isso
parafusam-se as espheras nas potências de modo que
fiquem bem fixas, pois é sempre pouco provável que
se tenha de movel-as durante um intervallo de tempo
bastante longo, em virtude da constância do coeficiente
e de sua compensação para todas as latitudes magnéticas. Esta estabilidade é um dos factos mais notáveis
nas bitaculas de Lord Kelvin, e simplifica immensamente a rectificação e controle posterior da agulha.
liKKEITOS DO MAGNETISMO PERMANENTE DO NAVIO SOBRE
AS ESPHERAS COMPENSATRIZES

O magnetismo das espheras não provém somente da força terrestre e sim também do magnetismo
permanente do navio que induz uma força permanente fixa em relação ao navio produzindo um desvio
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semi-circular, correcto mais tarde pelos imans compensadores. Isso explica a necessidade de installar
primeiramente as espheras.
COMPENSAÇÃO DO DESVIO SEMI-CIRCULAR

Para compensar o desvio semi-circular determinam-se os resíduos A + E c A — .Z? que devem ser deixados nas proas NG Se E e W7 depois da compensação.
Si o E foi correcto pelas espheras orientadas toma-se
em consideração somente o coefflciente constante ^4.
Gol loca-se o navio na proa N magnético e por
meio de um ou mais imans transversaes corrige-se o
desvio observado até deixar um residuo igual a A + E.
A ponta azul do iman é collocada para boreste quando
o desvio é W e para bombordo quando é E. Instai Ia-se
o iman ou imans nos alojamentos onde produzem o
cffeito desejado.
Colloca-seo navio em seguida na proa .Z? magnético
e por meio dos imans longitudinaes e da barra de
Flinders l corrige-se o desvio observado até deixar o
residuo A—E.
O desvio que se apresenta nas proas E ou W
provém, como sabemos, da componente horizontal
do magnetismo permanente í* e da componente do
magnetismo do ferro doco symetrico representado pelo
coefficiente c. A força total *j é da forma

1

lia noVos modelos cspcciaes que tem estas facilidades (190S).
Fizemos na taboa unia pequena alteração. As outras dão as
distancia* para os pontos mais próximos das esplieras. Nós preíerimoBonimar a essas o raio das espheras e dar a distancia entre os cenIros ou entiv o centro da tampa e o eixo das espheras então mais
1'acil de medir, retirando-se o tope da bitacula. Por meio de uma
régua millimetrica u operação é das mais simples.
s

1
K" ueiTssario que já esteja no logar o iman vertical da banda,
colho veremos, por causa da inducção que produz nesta barra,
aug-meiitando ou diminuindo o elleito de componente Z que induz a
mesma barra. Por isso é conveniente, antes de prosoguir. e s t u d a r a
parte que diz respeito á compensação das forças vcrticaes á pay. 201.
4700
i:j
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e o coefflciente
B = 57a,3. J3 =

-£. + -l ,4:
Xff

l ' H

em que —• — tg 6 ; sendo o a inclinação magnética no
logar da observação de B.
Vimos que dous valores de B observados em logares de differentes latitudes magnéticas nos dariam
P

c

A

A

por um calculo simples os valores de -y- e — necessarios á completa compensação da parte do desvio semicircular chamada B.
Golloca-se primeiramente a barra de Flinders de
modo a corrigir o desvio proveniente de c. E'collocada
por ante avante quando c é negativo e por ante o ré
quando c ê positivo. A base superior deve estar Om,01
acima do plano das agulhas. Quanto maior é o valor
de c maior deve ser o comprimento da barra de Flinders. Para augmental-a basta ir substituindo as secções
de madeira por secções de ferro doce, deixando sempre
por cima as secções de maior comprimento. O comprimento total da barra ferro doce e madeira deve ser
sempre de O"1,610 (dous pés inglezes) .Um exame prévio
dos seus effeitos sobre a agulha mostrará rapidamente
qual o comprimento que se deve dar para corrigir um
valor de c. Para isso basta installar a bitacula num
logar livre de ferro e a barra de Flinders a leste da
direcção livre que tomam as agulhas e observar os
desvios para as differentes combinações das partes.
E' conveniente examinar si tem uma imantação permanente, invertendo u barra. Si este desvio é igual
e de signal contrario ao outro a barra tem uma

imitação permanente. Leva-se então a barra para o
fogo aquecendo-a ao rubro e depois deixa-se esfriar o
mais lentamente possível, afim de tornar o ferro doce
outra vez .
PROCESSO GRAPHICO DE

Perrin QUANDO SE TEM MAIS

DE DUAS OBSERVAÇÕES DE B

A observação de vários valores de B em differentes Jogares permitte determinar com maior exactidão pratica as partes componentes do desvio semicircular representado pelo mesmo coefficiente B, porquanto elimina até um certo ponto, os erros accidentaes da observação, sempre inevitáveis.
Pondo o valor de B, sob a forma

notamos que sendo HB variável com os valores de '/.
P
a equação acima, em vista da constância do termo —
representa a equação de uma linha recta em relação a
dois eixos rectilíneos rectangulares. Sobre o eixo das
abcissas contar-se-ão os valores de Z e sobre o das ordenadas os valores de HB. Theoricamente os pontos
correspondentes ás observações deveriam estar sobre
uma mesma recta ; na pratica, porém, deixa-se margem
aos erros da observação equivalentes a 1° para cada
lado do ponto correspondente á observação., contado
parallelamente ao eixo dos HB.
A escala mais conveniente na pratica é de 2 mm
por cada gráo de HB e de 20mm para cada unidade
de Z.
A
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O exame do modelo, da figura c dos mais elementos que extrahimos do 'Mrtnuel dês Instruments
Nmitiques de Guyou * mostram todos os detalhes da
operarão.

Separaça"o das p a r t e s c e P

Observações do Lieutenant de vaisssau Morazzani a borio
do « Annamite »
DADOS DAS CARTAS
tOGARES

VALORES

tlA OBSERVAÇÃO

DE I!

n*

0

Z
tg 6

Htg e

V

IJII

_ 40,8

2,26

-f59«

1,66

3,75

- 4,0

2,50

+53

1,33

3,32 — 10,0

Suez

+

;i,oo

+40

0,84

2,52 + 3,9

Bab-el-Mandeb

+ 7,7

3,46

+ 5

0,09

0,31 + 20,6

+ 10,8

B,80

—14

0,25

+

a. 65

+30

0,58

Cabo Corsica.

1,3

2,6

—0,05

—10°, S

+ «,o

2,12 + ",5

Si na equação acima fizermos Z = 0, teremos
iw = ~ =* OP,
A

isto é, a ordenada á origem será o valor do elemento
procurado.
Si lizermos Z £= l, leremos
donde concluiremos

> Paria, 1889, pags. 122 c 123.
Em unidades de Uauas, dez vozes maiores de que os do S
C. (i. S.

2 4 - 6 8

S 4 - 6 8

2

4

6

8

X

2

4

6

Corsica
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Do exemplo, teremos
P
Ordenada á origem : ,905,,9 = —
A

Ordenada á abcissa Z —-1 será 19",-t — -—-}- —

donde
= - ií\5

Com esses elementos installam-sc a barra de
Flinders corrigindo os effeitos locaes de -£e os imans
A
P
longitudinaes corrigindo os effeitos permanentes de -r—
A
Si a compensação fosse feita em Sue'/., teríamos — 9°,7
para a barra de Flinders e + 10°,3 para os imans,
aproado o navio a E ou W magnéticos. Na pratica, não
ha que importar com a ultima parte correspondente aos
imans, pois quando se installa a barra de Flinders, cujo
comprimento é proporcional ao desvio a corrigir, a
componente vertical do magnetismo do navio, quando
não ha iman vertical no logar, ou esse próprio iman
quando existe, indu/em na barra uma quantidade conP
stante de magnetismo que corrige uma parle de -T-TT
que deveria ser totalmente correcto pelos imans. Assim,
praticamente installa-se a barra correspondente a —
A
e corrige-se por meio dos imans o restante do desvio
observado, ficando, como já dissemos, somente o residuo
A — EGU simplesmente A quando se annullou previamente E.
GOMPKNSAÇÃO DE $ POR TENTATIVAS

Quando não se conhecem os valores de c e P, a
compensação mais provável consiste em corrigir metade
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do valor de B pela barra de Flinders e o restante pelos
imans longitudinaes.
Os commandantes dos navios empregados na navegação regular entre portos cuja latitude magnética é
bastante differente (mais de 10°) poderão por tentativas,
sem calcular os valores das partes c e P, chegar a compensar praticamente os seus effeitos da seguinte maneira: depois de fazer a compensação mais provável no
porto de partida, devem compensar os desvios apresentados nos outros portos nas proas E ou W magnéticos
por meio dos imans longitudinaes, si esses portos estão
mais próximos do Equador magnético do que o de partida ; si estão mais afastados, os desvios observados
devem ser compensados por meio da barra de Flinders
(para isso seu comprimento será augmentado).
Deve-se, no entretanto, deixar o resíduo A — E de
que já falíamos.
O nosso porto da Bahia está praticamente no
Equador magnético (Z—O) e o valor de B ahi observado
é devido unicamente á influencia do magnetismo permanente. Os navios que viajam nas costas do Brazil,
mudando, por consequência, muito em latitude magnética, e que aportam a esta magestosa Bahia de Todos os
Santos, não devem perder a oppor tu n idade para installar
os imans longitudinaes. A barra de Flinders seria depois installada em qualquer porto do norteou do sul
afastado da Bahia de mais de 10° em latitude magnética.

pôde dar uma banda ao navio e se deseja determinar
a parte -r- do coefflciente § necessária á sua completa
A

compensação, a formula
S{ = $+i(j cos Ç' + 4- son* C' — 4- cos2 *>'
\

A

À

dará esse valor da seguinte maneira :
Nas proas E e W da agulha os termos / cos C' e
—f-cos* Ç' annullam-se.
À

Observando o valor de s que é o desvio da agulha
para i = O e os valores de St para as duas bandas i e i',
sendo i para boreste e positivo e i' para bombordo e negativo, teremos, notando que cos £' = 0 e sen '(,' = í,

Dahi concluiremos
Sj-S* = - - P +«")
Donde

r+
Em virtude das difficuIdades praticas a queda logar
esse processo, quasi nunca é empregado, mas não deixa
de fornecer elementos para os que quizerem proceder
desta forma.
ERROS RESIDUAES

DETERMINAÇÃO LOCAL DE ~-

Quando é possível fazer inclinar o navio para um
bordo ou para ambos os bordos, quer dizer, quando se

Temos assim annullado as forcas horizontaes que
dão logar aos desvios. Como já dissemos em artigo anterior, não se perde, na pratica, tempo em repetir as
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observações e compensações para redu/ir a zero os desvios: basta que se mantenham os desvios resultantes
entre + 2° e — 2" e a compensação está bastante satisfactoria desde que se observar o principio fundamental
de toda criteriosa e consciente compensação, oppondo
forcas magnéticas da mesma natureza e intensidade e
na mesma direcção as que oriundam do magnetismo
do navio, sem diminuir demasiadamente a força diretriz média I.H. As palavras que formam a epigraphe do
nosso artigo synthetisam o que em detalhe affírmamos.
Effectuada a nova regulação para ajuizar da compensação feita achamos nos rumos principaes das
agulhas os seguintes desvios
N
+ O", í
K
SK
S
SW
W
NW

— 0\3
— 0\1
- 0a, 3
— 1°0
— O", 5
+ O", 3

Não quizemos perder tempo numa rectificação da
compensação, o que certamente teria annullado por
completo os desvios naquelle dia i.
Terminadas as operações toma-se nota da posição
dos compensadores. Fecha -se a bitacula por meio de suas
chaves que devem se achar com o official encarregado
da navegação, afim de que mão maliciosa não venha
alterar indevidamente a posição dos compensadores.

Compensação das forças wticaes que agem sobre a agulha
The adjuster ought to corroei the heeling error
approximately beforo the ship goes to sea, \iy aid of
some instrument for measuring vertical magnetic
force.
Instructions for the Adjustraent of Lord KelviiTs
Patent Compass. Glasgow, pag. li, Sec. 11.

A exposição e as expressões das forcas magnéticas
verticaes (de nenhum effeito sobre as agulhas quando o
navio está nas suas linhas d'agua naturaes) e dos seus
cffeitos sobre as agulhas quando o navio inclina para
qualquer dos bordos (jogando ou não) são encontrados
com todos os detalhes necessários na pratica neste
Es;runo á pag. 75.
Ahi vimos que era indispensável que tivéssemos
l* - X

para que não houvesse desvio algum sobre a agulha,
isto é, era necessário que a módia das forcas verticaes
para as diílerentes proas do navio em relação á força
vertical terrestre fosse igual a média das forças hori/ontaes em relação á forca horizontal terrestre, para que
tal se verificasse.
Sendo
Si = a + i (J cos Ç' + ~- sen2 C' - -y- cos2

1

Para o estudo das causas qu^ fazem variar os desvios, vide a
licvista Marítima, Jii-aaileira, dn Maio de 1903, pag. 1292 ou png. 137
dfste ESTUDO.

onde

§-

tgO
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e s = 0 depois da compensação horizontal, para que & —
desvio para a banda i — seja nullo é preciso que cada um
dos termos que o compõe o seja.
O primeiro termo / cos £' anuulla-se nas proas
E Q Wepara as outras quando p =1, como já vimos ;
o segundo termo -^sen2 ?' annulla-se nas proas Ne S
A
e para as outras quando se installou a barra de Flindres
que compensa esta componente, como também já vimos.
O terceiro termo -fcos2 C máximo nas proas N e S
A
e nullo nas proas E e W, não tem compensador correspondente, na pratica, por serem seus effeitos ordinariamente pequenos. Augmenta ou diminuo os effeitos
produzidos pelo coefficiente /.
A compensação de /, o coefficiente principal da
banda, exige o conhecimento de n que por sua vez ne2'
cessita do da relação —g- em duas * ou mais proas do
navio, e é effectuada por meio de um iman vertical
situado sobre o centro das agulhas de modo a produzir
uma forca — R' = J.
Compensando-se assim englobadamente as componentes k e R provenientes do ferro doce vertical e do
magnetismo permanente, por meio de um iman, será
necessário refazer a compensação em viagem, porquanto
os effeitos de k variam a medida que o navio muda de
latitude magnética. Achando-se, porém, installada a
barra de Flinders, não é prudente alterar a situação
primitiva do compensador, em vista do effeito inductor
do mesmo sobre a barra, salvo si a differença observada
perturba completamente o bom funccionamento da
1

Praticamente uma basta como adiante se verá.
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agulha quando o navio joga. Neste caso, deve-se refazer
a compensação, tanto horizontal como vertical. Na pratica, não acreditamos que se dê este caso excepcional.
Bastará sempre uma compensação approximada.
DETERMINAÇÃO DE ~

A relação -^pôde ser determinada, como já exiu
plicamos, fazendo oscillar uma agulha de inclinação
num plano perpendicular ao meridiano magnético, em
terra e a bordo, porém, para os flns da compensação é
preferível determinal-a pela balança de Lord Kelvin, de
cuja descripção e manejo vamos agora nos occupar.
DESCRIPÇÃO DA BALANÇA DE LORD KELVIN

A figura junta mostra claramente um dos instrumentos que Lord Kelvin inventou para servir de auxiliar á sua agulha nacompensacão do coefficiente principal
da banda /. E' composto de um
cylindro de metal com cerca de
8 centímetros de comprimento
e 4 de diâmetro, tendo tampas
envidraçadas nas extremidades
para se poder ver uma pequena
agulha magnética d no interior, movendo-se em torno de
um eixo aã de aluminium que
assenta em aberturas feitas em supportes no interior
do cylindro. Exteriormente existe um nivel espherico n
para nivelar o instrumento e internamente duas escalas
71X-
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graduadas b ao longo das quaes movem-se as extremidades das agulhas e uma outra também graduada c
sobre a qual se vêm os algarismos invertidos e que
serve para medir o afastamento de um pequeno pedaço
de papel ou aluminium collocado sobre a agulha. O eixo
horizontal passa pelo centro de gravidade da agulha, de
modo que cila fica na horizontal em equilíbrio antes de
ser imantada. Depois de imantada, o pólo norte inclina
sob o horizonte no hemispherio norte e acima do horizonte ne hemispherio sul.
O pequeno pedaço de papel suspenso na extremidade
elevada da agulha serve para fazer equilíbrio á força
magnética vertical que solicita a mesma. Essa força é
proporcional ao afastamento do papel do centro do eixo
horizontal de rotação.

A BORDO — Collocado o navio na proa em que se
deseja conhecer o valor relativo de Z', determina-se por
meio da rosa a orientação do meridiano magnético.
Retira-se a cuba e colloca-se por meio de fios, de ura toco
de páo apropriado ou parles de madeira que acompanham
a barra de Flinders e do nivel, a balança horizontalisada,
de modo que a agulha esteja na direcção do meridiano
magnético com o centro no mesmo ponto em que se
achavam as agulhas da rosa. A isso chama-se installar
a balança.
Move-se o papel para dentro ou para fora até que a
agulha fique em equilíbrio em frente á divisão 1,5 (a
mesma que em terra). Observa-se a divisão correspondente ao afastamento do papel : seja 20,5.
Teremos assim
z1

Z'

Assim, para medir a relação -^- entre as forças
verticaes em terra e a bordo numa certa proa procede-se
da seguinte maneira:
EM TERRA — Installa-se o instrumento sobre um
supporte elevado do solo, pelo menos, de um metro e
orienta-se a agulha da balança na direcção do meridiano
magnético por meio de uma pequena agulha auxiliar,
(um erro de 5° na orientação não inílue praticamente)
com a ponta norte para o norte. No nosso hemispherio o
a que fica para cima e sobre a qual se deve collocaré
papel-pezo. Uma vez horizontalisado o instrumento por
meio do nivel move-se o papel para dentro ou para fura,
augmentando o seu effeito ou não, até que a agulha
fique na horizontal correspondente á divisão 1,5. Supponhamos que achamos 28,5 para a posição do papel.
Sem mais leva-se o instrumento para bordo.

donde

20.5
JW, 5

z1 = o,62 z
DETERMINAÇÃO DE jx, Q 6 J

As constantes >«-, <j e J são dadas pela expressões
seguintes:
l -- - ~ COS

cos Í 4 — cos

~

z

COS '(,! — COS

^ í í _ £| _

tgO

tgO

soe
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de accordo com as notações já estabelecidas e explicadas
neste ESTUDO. Para se poder ter um valor satisfactorio
de g é necessário que o denominador cos j ^ — cosç2
seja o maior possível. Isto dá-se quando a observação
é feita nas proas N e S magnéticas. Para os fins
da compensação de / bastará determinar o valor de p,
então igual a —^- ou —£-, por meio de uma observação nas proas .É"ou TF magnéticas.
Exemplo — A bordo do Cruzador Barroso, em 28
de Dezembro de 1900, foram feitas as seguintes observações :

Dahi a necessidade de tornar * = X, o que annulla
localmente o valor de /. O coefficiente g não tem compensador correspondente na pratica. Podia-se compensal-o installando uma barra de ferro doce, semelhante
á de Flinders, no plano longitudinal, com a base de
vante ou de ré sob o centro da rosa, conforme o
signal de g.

Os ferros doces oram praticamente symetricos em relação
á agulha.
(> = — 13\3
tg O = —0,236
Afastamento do papel em terra
30,0
»
»
» na proa N magnética.
32,5
>
»
» » »
S
»
29,0

Para effectuar a compensação desse coefficiente é
necessário fazer com que n = X. O coefficiente X é determinado como já vimos anteriormente, e quando o
não possa ser por qualquer motivo estima-se o seu
valor de accordo com a installação da agulha. Para
as agulhas bem situadas pôde ser 0,9 ; para as que
se acham no interior de torres de commando couraçadas ou de torres de canhões, em logares protegidos, etc., pôde X descer a 0,2. Mas para isso é preciso
ter um certo conhecimento dos caracteres magnéticos
dos vários typos de navios existentes ou uma tabeliã
que forneça semelhante conhecimento.
Ora, já vimos que i* era determinado por uma
observação nas proas E ou W e era da forma

O desvio quadrantal foi correcto, quer dizer $ = 0.
Com as notações e esses dados, teremos
Z

'í — 5~J_5 __ 1 no
30,0

cos Çi — l

Z'í_ _ . 39 __n Q7
' 30 ~

cos^~ — l

donde acharemos, pelas formulas precedentes
(A = l, 02
g = — 0,026
J = + 0°, 06

Para as agulhas padrões bem installadas esses valores de g e «7 são pequenos, porém, para as agulhas de
governo podem tomar valores que prejudicam enormemente o seu bom funccionamento.

COMPENSAÇÃO DE J

I — O nado não tem banda

z1
1*7= -y

Com a balança de Lord Kelvin podemos determinar esta relação -j- observando os afastamentos
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do peso em terra e a bordo : sejam respectivamente
n e n'. Substituindo, teremos
(* =

donde
Chamando Z'm a componente vertical que deve
existir a bordo paro que ^ = >, evidentemente virá
X=
»'« = >.»

Quer dizer, para que a forra vertical a bordo seja
a conveniente para estabelecer a igualdade entre j* e l
basta que a horizontalidade da agulha da balança com
o peso de papel na divisão da escala equivalente a
n'm se verifique. Si isso não se der ó necessário introduzir sob a cuba, na suspensão própria, um ou mais
imans verticaes para que a agulha da balança fique
na horizontal. Estando o extremo norte (o que tem
peso no hemispherio sul) levantado, introduzem-se os
imans com a ponta azul para cima ; estando abaixada
a mesma ponta, collocam-se os imans com a ponta
vermelha para cima. Approximam-se ou afastam-se
os imans até que a agulha corresponda á divisão 1,5
da escala (a que corresponde á horizontalidade), li'
preferível, na pratica, deixar a suspensão em baixo e
introduzir imans na suspensão até serem suííicientes
ao equilíbrio desejado da agulha em vez de approximar
um ou mais imans para o mesmo fim.
Exemplo — Na Ilha das linchadas (Escola Naval
do Brazil) foi montada a balança de Lord Kelvin e

achou-se n = 30,0, isto é, o peso do papel nesta divisão
fazia equilíbrio ã componente vertical da força magnética terrestre.' Levou-se o instrumento para bordo do
Cruzador Barroso e fez-se a respectiva installação
quando o navio se achava na proa E magnética. O peso
na divisão 30,6 compensava a força vertical. Dahi
" Z ' ' 30,0 ~

e

z' = í,02 z

Para podermos introduzir o iman vertical determinamos o valor rim=. 24,4 l e preparamos a balança com o papel em 24,4. Collocou-se um iman com
ponta azul para cima e suspendeu-se, até que a balança
chegasse á divisão 1,5. Fixou-se a corrente da suspensão no logar próprio e amarrou-se um fio de vela
no elo que correspondia ao mesmo logar (duas pontas
de latão salientes). Esta compensação conservou-se
estável durante a viagem a Buenos-Aires. Devemos,
porém, informar que a agulha achava-se situada por
ante a vante de um mastro militar mais ou menos a
meio da sua altura total, o que explica em parte esta
mesma estabilidade.
II — i . ° O navio tem banda (acha-se inclinado ou
adernado) para um bordo de i gráos.
2.° O navio toma varias bandas devido ao seu
Jogo.
Para proceder á compensação no primeiro caso é
preciso que se saiba qual o desvio nas proas N ou S
X era igual a 0,81S; X«=«V =24,4.
4760
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da agulha na posição horizontal e a que produz a
banda d e z gráos. Si forem conhecidos bastará introduzir o iman vertical e corrigir a differença dos desvios
em qualquer destas proas.
A installação assim feita será praticamente efficiente.
Quanto ao segundo caso pedimos a attenção do
caro leitor para o fim do nosso artigo intitulado « Compensação e regulação das agulhas sem azimuths»
publicado na Revista de Julho deste anno á pag. 1426,
ou á pagina 133 deste ESTUDO onde se acha explicada a
maneira de fazer-se a compensação vertical no mar,
aproveitando o jogo do navio para um bordo e outro.
REGRA DE LECKY

Por varias vezes no correr do texto mostramos
a necessidade absoluta de, apezar de todos os conhecimentos sobre magnetismo
e agulhas, controlar cont
stantemente as indicações da agulha Padrão pela qual
são comparadas todas as outras.
Os detalhes desta verificação constante estão synthetisados na seguinte regra de Lecky * e devem ser
observados por todos aquelles que têm sobre os seus
hombros a responsabilidade da NAVEGAÇÃO.
A sua traducção é a seguinte :
LEMBRAI-VOS
QUE
UMA
1

POR MAIS BEM COMPENSADA QUE TENHA SIDO

AGULHA, OBSERVAÇÕES

DE DESVIO DEVERÃO

SER

Wrinkles in Practiçal Navigatiou, Lojxdon, 1900, pag, 640.

FEITAS EM CADA
ORDINÁRIO.

QUARTO COMO

OBSERVAÇÕES

TAS DEPOIS DE

UMA

ASSUMPTO DO SERVIÇO

ESPECIAES

MUDANÇA

DE

DEVERÃO SER

FEI-

RUMO EXCEDENDO

UMA QUARTA. NÃO É POSSÍVEL COMPENSAR O MAGNETISMO « RETIDO » E EM ALGUNS NAVIOS O DESVIO PROVENIENTE DESTA CAUSA É MUITO GRANDE.

CONCLUSÃO

Chegamos ao termo do trabalho a que nos impuxemos ha quasi três annospassados. Longo foi o prazo
entre o começo e o fim, porém, as próprias paginas
desta Revista attestam a nossa actividade em outros
assumptos que julgávamos mais urgentes do que o
que ora termina.
Cumprimos um programma e por isso estamos
satisfeitos.
Resta-nos somente agradecer aos amigos e camaradas a espontaneidade com que offereceram o seu
valioso estimulo, sem o qual certamente não teríamos
proseguido.
Encouraçado Riachuelo, em 2 de Maio de 1903.
RADLER DE AQUINO,
lo Tenente.

Macliioa de soottar
AH that is wanted in lhe successful
use of these maehines is ordinary cartí
and intelligence ; lack of these two
qualitieswill occasiontheloss of sinkers
afiei lemper.
LccKy, AVriuliles, 1900, pag. 224.

A machina de sondar de Lord Kelvin — modelo
pequeno — com os seus accessorios, é destinada á determinação das profundidades médias do mar comprehendidas entre 5 e 100 braças inglezas (lm,829), sem
parar o navio ou alterar as suas condições de navegação.
A figura annexa nos dá uma idéa clara do todo.
Os seus accessorios são os seguintes: 300 braças de
cabo de 7 fios de aço galvanisado de O m ,001 de diâmetro
supportando uma tensão de 60 kilos ; um indicador
mecânico; trinta tubos chimicos de Om,610 (2') de
comprimento em três tubos de folha de Flandres e
um para os tubos usados, todos collocados numa caixa
de madeira; dous tubos de protecção, de metal, para
os indicadores (tubos) chimicos; uma escala de madeira graduada em braças ; um dedo de metal; duas
chumbadas, pesando 10 kilos cada uma, com l m ,2 de
comprimento e um pequeno peso de chumbo com dous
furos.
1
Em virtude da concepção e execução dos nossos indicadores de
caracter mais pratico e mais económico, lendo por base os mesmos
princípios que os de Thomson, resolvemos dar em primeiro logar
estes conhecimentos para que o leitor pudesse ajuizar de suas vantagens. (Nota na Revista Marítima Brasileira de Março de 1902).

\(
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INSTRUCÇOES

Na figura, a face da frente è o lado direito da machina e a parte onde se vê o fio pendurado, está virada
para a popa do navio.
As duas partes essenciaes são : o corpo
da machina, fixo ao
convéz por quatro
parafusos e o tambor
gyrando em torno de
um eixo em eu j as extremidades acham-se
enfiadas duas manivellas.
O corpo nada offerece de especial. O
tambor compõe-se de
três partes: o annel
com a secção normal
em forma de V, supportado por duas placas de ferro
fundido guarnecidas internamente de sectores de pdo
de peso, sobre os quaes pôde mover-se (quando as placas
estão afastadas) o annel. Na extremidade esquerda
do eixo ha uma roda na qual enrosca um braço
que vem á parte superior da machina, onde pôde ficar
fixa por meio d'uma garra (catch, peça movei furada
no centro e enfiando na extremidade deste braço). Esta
garra tem por fim fixar o braço de modo que sirva
de compressor das placas quando se der uma ou mais
rotaçSes nas mesmas placas com as manivellâs. A
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approximacão'destas placas aperta oanriel e o todo faz
corpo constituindo o tambor movei em torno do eixo.
Em ligação com este eixo ha um systema de engrenagens dando movimento a um pohteiro movendo-se sobre uma graduação em braças de O a 200, servindo para mostrar appfoximadamente a quantidade
de cabo que está fora no serviço.
Ha, além disso, três chapas em esmalte com os
seguintes dizeres, que traduzimos :
Na parte inferior da tampa movei:
EM INGLEZ
\VHRN NIiAR 8IIOBI-' OR WITHIN ÍOO FATNOMS

IN THICK WEATIIER: —
KEKP THE MACHINE GOING INCÉSSANTLY,
TTFO MRN

WORKING IT AND

ONU

TO

RBLEIVE.

EM PORTUGUEZ
QUANDO PRÓXIMO Á TERRA OU DENTRO DE 100 BRAÇAS

COM NEVOEIRO: CONSEHVE-SÊ A MACHINA FUNCC10NANDO iNcáíSAHTEMHNTE
DOUS HOMENS TRABALHANDO E UM PARA ALLIVIAR

Na parte superior da machina :
IÍM INGLEZ

EM

PORTUGUEZ

CAUTION

OBSERVAÇÃO

To RELEIVE BRAKE

PARA ALLIVIAR O FREIO

ONE

TURN

O.NLY

UMA TOLTA SOMENTE

e finalmente na face esquerda da machina:
EM INGLEZ

EM PORTUGUEZ

CATCH

GARRA

ONLY TO BE LIFTED WHEN

SOMENTE DEVE SER LEVANTADA

IN

yUANDO BE MKTTER ALINHA DENTRO
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Estes sábios preceitos resumem todo o manejo
intelligente da machina de Lord Kelvin.
INDICADORES * : mecânico, e chimico — Estes dois
indicadores são baseados no mesmo principio, descoberto na Inglaterra pelo celebre Boyle, em 1660, estendido depois na França por Mariotte, em 1676, e verificado mais tarde, por Regnault, em cuidadosas experiências, apezar de, como dizem os nomes, indicarem
de modos differentes a profundidade que se procura: um
mecanicamente e outro chimicamente. Este principio
foi primeiramente utilisado para este fim pelo celebre
engenheiro sueco Ericss-on, cujos estudos mais tarde
serviram a Lord Kelvin nas traducções praticas que
lhes deu. Hoje muitos são os indicadores desta espécie,
d'entre os quaes destacaremos os de Bamberg, de
Basnett e o de Cooper and Wigzells, que têm prestado
relevantes serviços á navegação rápida da actualidade.
Para illustrar este principio, tomemos em consideração as circumstancias do problema.
Supponhamos que A B seja a superfície das aguas e
CD o fundo do mar. AC ou p sara a profundidade
procurada.
Tomemos um tubo de vidro bem calibrado e fechado em uma das suas extremidades. Liguemos este
tubo a uma linha e chumbada e façamol-o tomar a
posição vertical com a extremidade aberta no nível do
fundo do mar. A' medida que o tubo desce, o peso
d'agua, comprime o ar no seu interior. Chegando
_ ' E' esta a qualificação que empregamos e é a usada poloa aliemães em seus trabalhos.
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ao fundo e conservando-se o peso d'agua constante,
cessará a compressão e o volume de ar comprimido
será uma funcção deste
A
B
peso d'agua ou da profundidade .
O volume de ar em
prova, portanto, é submettido a duas pressões : quando fora da
agua, á pressão atmosC-c
pherica proveniente do
peso da atmosphera e
"c
D
indicada pelo barómetro ; quando no fundo do mar
a p braças (lm,829 p ) , â pressão atmospherica mais
a pressão d'agua proveniente do seu peso.
LEI DE BOYLE ' — «Os volumes d'um gaz, numa
temperatura constante, são inversamente proporcionaes ás pressões que supporta.»
No tubo em experiência, o diâmetro é constante
e em virtude de theorema conhecido, os volumes de
ar são proporcionaes ás alturas ou comprimentos das
columnas de ar, antes e depois da immersão.
Chamando C o comprimento do tubo (altura da
columna de ar antes da immersão) e c o comprimento
depois da columna depois da compressão para a profundidade p, A (13,596) a densidade do mercúrio a 0°
centígrados, 2 (1,026) a densidade d'agua do mar e P
(Om,760) a pressão atmospherica normal, teremos
_
c
PA+.
1
Conhecida entre nós como a LEI DE MARIOTTE que a descobriu
depois, independentemente dos trabalhos de Boyle.
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d'onde

para varias profundidades em braças inglezas e achou
para um tubo indicador Tanner-Blish de 24 pollegadas
de comprimento os dados seguintes. Admittiu-se a
hypothese de ter-se dissipado pela agua o calor gerado
pela compressão.

c=
+

PA

ou
c=

kp

fazendo

Bra:as

Pollegadas

Braças

Polieradas

Braças

0

24.000

22

4.495

50

2.133

5

li. 020

23

4.335

52

2.ur>7

6

10.940

24

4. ISO

51

iile

7

10.060

25

4.0ÍO

56

.915

58

.850
.785

Pollegadas

PA

Esta é a relação fundamental indispensável apriori
para a graduação dos instrumentos baseados neste
principio, que, no entretanto, não representa rigorosamente a lei da compre s síbilidade dos gases.
Os resultados fornecidos por esta formula devem
soffrer três correcções : a 1a da differença de densidade da agua do mar para as varias profundidades.
Assim, na temperatura de 15,5 Cent. a densidade na
superfície é de 1,02678, a 100 braças 1,02715 e a 200
braças 1,02718; a 2a da differença da temperatura na
superfície e na profundidade dada, devida á qual o ar
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contrahe-se em volume na razão de J^^ para cada
a

gráo centígrado de temperatura; a 3 proveniente da
absorpção do ar pela agua sob a pressão da agua do mar.
A proporcionalidade da absorpção não se verifica na pratica das sondagens. A 100 braças de profundidade ella
é de 0,13 % e a 5 braças somente 0,04 %. Usando esses
valores como extremos e admittiiido a proporcionalidade entre estes limites o Lieutenant H. E. Parmenter',
da Marinha dos Estados Unidos, calculou os valores de c
1
Uhited States Naval Institute Proceeãitígs, n. 101 de 1902,
g. 83.
9

8

9.330

26

3.004

a

s.tr>8

27

3.731

00

10

Biftte

28

3.1361

02

.725

11

7.990

29

3.622

64

.671

li

7.163

30

3.441

66

i;621

13

6.770

32

3.252

68

1.573

14

6.400

34

3.0i8

70

1.522

15

6.07á

36

2.919

75

iiHti

5.785

38

2.V79

80

1.337

17

5. 520

40

2.650

85
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lá

5.285

42

2.530

yo

1.Í78

19

5.070

44

2.420

95

iiiiã

20

4.860

46

2.320

100

1,049

21

4.670

43

2.223

—

—

INDICADOR MECÂNICO — O indicador mecânico compõe-se de um tubo b9m calibrado, fechado em uma das
extremidades por uma tampa B com arruella de couro,
a qual por sua vez é apertada no logar por uma porca
A segura por um parafuso. Dentro do tubo trabalha
um embolo com uma liaste graduada dê O a 110
braças, ligada á mola presa ao fundo do instrumento.
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A.' medida que o indicador desce na agua, a pressão
força o embolo para cima, comprimindo o ar; a haste
arrasta a mola que produz uma contra
pressão. E' fácil conceber que a granI-B
deza do deslocamento do embolo no tubo
ó uma funcção da profundidade e o instrumento é graduado de accordo com
esta. A mola antagonista tem por fim
diminuir este deslocamento, diminuindo
o comprimento que seria necessário dar
ao apparelho. Tem, porém, a grande desvantagem de offerecer, segundo as temperaturas do ar e do mar e a sua idade
um coefficiente de elasticidade differente,
que altera a exactidão da graduação do
indicador.
No entretanto, como em geral, é empregado conjunctamente com os tubos
chimicos, que determinam para o instante a sua constante, poderá prestar excellentes serviços, maxime como uma solução mais económica do problema. '
Sobre a haste, opposta á graduação,
l-o
escorrega, com ligeiroattrito, um Índice C
com uma ponta servindo para registrar a
profundidade, como veremos.
INDICADOR CMIMICO — O indicador
chimico, como na illustração theorica,
compõe-se de um tubo de O m ,610 (2') de
1

Temos em experiência ura modelo mais exacto e mais económico com o fim de subst tuir vantajosamente o indicador de
Thomson.

comprimento com um diâmetro de O"1,004, fechado
em uma das extremidades por uma capsula de cobre,
lacrada no vidro. O tubo ó forrado internamente com
uma camada de chromato de prata (Ag3 Cr O'') cujo
vehiculo é a gelatina branca.
A escala de madeira, que acompanha estes tubos,
parece, pelas INSTRUCÇÕES, ter sido graduada para uma
pressão barometrica comprehendida entre 28 3 / t e 29 '/»
pollegadas inglezas por meio da formula fundamental j
tomando em consideração uma differençadeO"',002 para
compensar o effeito da capillaridade.
A utilidade do «dedo de metal» será vista na pratica
das sondagens.
PRATICA DAS SONDAGENS — A pratica das sondagens coma machina de Lord Kelvin e os seus indicadores deve ser feita inteltigentemente, afim de evitar o
desastre de perder os apparelhos, a chumbada e a linha.
Para isso é necessário que se conheça perfeitamente o
jogo da machina e que haja o maior cuidado na observação dos preceitos indispensáveis ao seu bom funccionamento.
Parafusada a machina no competente logar de modo
que o meio do annel corresponda ao meio da roldana
sobre o qual gira o fio, chama-se a gente á machina
para sondar, dando a voz de: PROMPTO PARA SONDAR .
Neste serviço são empregados habitualmente dous
homens e um official que fiscalisa as sondagens. Um
destes homens é designado para ser o GUARDA-FREIO e o
OUlrO O SON DADOR . '
1
Deixamos á indulgente critica do leitor saber ai estes termos :
gtiarda-freio e sonãador correspondem ao brakesma/n e leadsman
dos inglezes e s.o garde-frein esondcur dos francezes.
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A' ultima voz, o guarda-freio enfia e aperta as manivellas., largando fio sufficiente para permittir que o
sondador colloque a chumbada e os indicadoras (nós no
Barroso sempre os collocamos juntos no mesmo cabo
para facilidade de comparação — o mecânico com o
chimico), cujas bases devem ficar a uma braça da parte
inferior da chumbada.
Suspende-se a garra e dá-se algumas voltas para
que a chumbada e os indicadores fiquem pendurados
esticando o fio pelo seu peso. Motte-se a garra no logar
em cima do braço do freio.
Si se sonda com o indicador mecânico, verifica-se
primeiramente, retirando o parafuso e a porca, a existência ou não de agua na parte superior da camará e em
seguida, si o índice está em O e o engaixetamentoem
boas condições de funccionamento.
Si se trabalha com um tubochimico, verifica-se si
os orifícios de entrada d'agua no tubo de protecção
acham-se desobstruídos ou não. Colloca-se o tubo dentro
deste tubo e fecha-se a parte superior com a tampa
própria.
Si se quizer determinar a constante do «indicador
mecânico» proveniente do attrito de seus órgãos e
preguiça da mola, que absorvem uma parte da pressão
d'agua antes de iniciar o movimento de indicação,
collocam-se os dous juntos sobre o cabo, fazendo a
hypothese * de que as indicações do « chimico» são
absolutas.

O guarda-freio apanha o «dedo de metal» ou na
sua falta um pedaço de madeira dura ; com a mão direita
na manivella direita e o dedo na mão esquerda apertando
levemente o cabo para baixo, espera attento a voz do offlciai, depois de ter observado que o ponteiro do contador
está a sero e prevenido alto o seu PROMPTO.
O sondador vem col locar-se ao lado da manivella da
esquerda, prevenindo alto o seu PROMPTO.
A' voz de ALLIVIA do offlcial,, o guarda-freio allivia
o annel, desapertando as placas compressoras, movendo
para isso a manivolla na direcção da flecha sobre a chapa
na sua frente ou da direita para a esquerda. Muitas
vezes, maseime quando o apparelho está em boas condições de limpeza,, basta um sexto de volta para alliviar
o annel. Ao aliviar, o peso da chumbada e indicadores
faz correr o cabo sobre o qual o guarda-freio conserva
estendido o dedo de metal.
A' medida que o cabo corre (a sua velocidade é
funcção da do navio), o guarda-freio observa o ponteiro.
Si ao passar em 250 (200+50) não tiver a chumbada
alcançado o fundo, elle começa a applicar o freio, movendo para isso a manivella para a direita — no sentido
de enrolar o cabo—devendo parar antes de chegar a 300
(200+100), pois este é o comprimento do cabo em braças
(caso não tenha sido algum perdido anteriormente).
Quando, porém, a chumbada toca o fundo, o cabo
brandeia e o dedo sente este brandear.
Ao aviso do FUNDO dito ao official em voz alta pelo
guarda-freio, este aperta immediata e gradativamente
o annel, como d'antes, e levanta a garra para metter
o cabo dentro, trabalhando os dous homens nas manivellas. O guarda-freio trabalha com as duas mãos e

1
Dizemos bypothese, porque as temperaturas do ar e d'agua no
fundo, são, em geral, dilierentes.

.\
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o sondador com a esquerda na manivella, tendo na
direita um pedaço de lona sobre o cabo para guial-o
e distribuil-o igualmente sobre o tambor.
O guarda-freio observa sempre o ponteiro; quando
este chega em 5 elle previne ao sondador com a voz de
AGUENTA A CHUMBADA. Este vai á popa e segura nos indicadores e na chumbada, mostrando-as ao official.que
verifica a profundidade e examina a qualidade do fundo.
A posição do índice sobre a escala do indicador mecânico mostra immediatamente a profundidade em braças. Para determinar a sua constante, retira-se o tubo
chimico do de segurança e applica-se a capsula na parte
superior do metal na extremidade da escala de madeira,
prolongando o tubo com a graduação. A que coincidir
com a separação entre as cores encarnada e branca, dará
immediatamente a profundidade em braças. E' simples
estimar os décimos de braça á vista.
A simples differença entre as indicações dos dous
indicadores dá a constante do indicador mecânico, que,
em virtude das suas qualidades económicas, é empregado
com mais frequência do que o chimico,cu,jo papel é simplesmente o de verificador das indicações do mecânico.
Depois da leitura dos indicadores, oofficial desaperta
o parafuso e a porca do indicador mecânico e verifica a
existência ou não de agua que poderia entrar por um
defeito de engaixetamento do embolo. Esta visita só é
obrigatória quando ha desconfiança da presença de agua.
Preparam-se em seguida os apparelhos e a chumbada para uma nova sondagem.
A' medida que o tubo chimico desce, dá-se a seguinte reacção entre o chlorureto de sódio (Na* Cl,
sal marinho) d'agua do mar e o chromato de prata

Ag* Cr O") ; o chloro do chlorureto de sódio apodera-se
da prata do chromato, produzindo um chlorureto de
prata (Ag1 Cl massa branca coagulada) insolúvel nagua
do mar, originando em toda a extensão onde entra
a agua do mar, uma coloração branca, em v^z da
vermelha; o oxygenio (O) e o acido chromico (CrO*)
combinam com o sódio (Na1) constituindo um chro
mato de sódio (NcfCrO*) solúvel nagua do mar e que
escapa com ella, quando o tubo é retirado d'agua, em
virtude da expansão do ar no seu interior.
Dous homens bastarão, em geral, para o serviço
da machina, porém um terceiro prestará bons serviços na manivella da esquerda, quando o navio navegar
com velocidades superiores a 10 milhas por hora.
O conhecimento das coordenadas oceanographicas,
como sejam : a profundidade e a qualidade do fundo
pôde, na maioria das vezes, com boas cartas da região
em que se navega, fornecer uma posição do navio
mais rápida e mais exactamente do que os methodos
astronómicos e estimados. No caso de duvida deste
conhecimento que a segurança da navegação costeira
exige, A MACHINA É CONSERVADA TRABALHANDO INCESSANTEMENTE COM REGULARIDADE, de modo a obter-se
uma linha de orientação passando pelos differentes
pontos, a qual prestará tantos,serviços quanto a recta
de posição na navegação astronómica ou a' marcação
d'um objecto terrestre na navegação costeira.

Nas profundidades menores do que 100 braças é
possível tomar uma sondagem cada dês minutos,
sufficiente nas circumstancias actuaes da navegação.
Caso • haja grande duvida, diminue-se a marcha do
navio e explora-se com mais cuidado o caminho.
4760
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REENCHIMENTOS DOS TUBOS GHIMICOS — Interessante
será relatar os processos empregados para reencher os
tubos chimicos, como meio de attenuar as despezas
com o seu emprego. Esta delicada operação é feita
na Inglaterra pelo preço de 8 d. (0$667) actualmente
em nossa moeda). Infelizmente, entre nós ainda não
foi inaugurado este serviço.
1.° Leva-se ao fogo ou á chamma d'uma vela a
capsula que é retirada do tubo, deixando abertas as suas
duas extremidades.
2.° Lava-se bem o tubo internamente com uma
solução de 20% de hyposulphito de sódio (NtfSW3) que
tem por fim dissolver os saes de prata—o chromato
de prata não utilisado e os restantes das reacções chimicas entre o chromato de prata e a agua salgada.
Lava-se depois bem em agua doce corrente por espaço
de uma hora. Secca-se então o interior do tubo, fazendo passar uma corrente de ar frioesecco.
3.° Segundo o Commandante Guyou, a formula
para confeccionar a massa pastosa., aflm de colorir internamente os tubos, é a seguinte : *
Aguadistillada .
Gelatina branca .
Chromato de potássio
Nitrato de prata .

gr».

200,0
25,0
1,3
2,2

O seu valor como formula foi por nós verificado
a bordo do cruzador Barroso e podemos garantir a sua
estabilidade.
, Descríption et Usage dês Instruments Nautiçues, Pari»,

A sua preparação é feita como segue :
Dissolve-se a gelatina n'agua distillada em banhomaria e filtra-se o todo; dissolvem-se concentrada e
separadamente o chromato e o nitrato. Ajunta-se primeiramente o chromato de potássio fAT s O0 4 J á gelatina e apóz o nitrato de prata (Ag1 As O*), devendo esta
operação ser feita á noite ou numa camará escura. Dá-se
ahi uma dupla decomposição com a formação de chromato de prata (Ag'Cr (?) e nitrato de potássio (K*As O')
que fica em dissolução na massa, emquanto que o chromato precipita-se sob a forma d'uma massa encarnadaescura que dá a coloração á gelatina.
4.° Aquecem-se os tubos que vão ser reenehidos a
uma temperatura de 50° centígrados dentro d'uma estufa ou forno, tendo o cuidado de collocal-os verticalmente ; aquecidos uniformemente, aspira-se no interior do tubo por meio d'uma pêra de Iwrracha, um
Índice de Om,01 de comprimento da massa, procurando
com a inversão do tubo espalhar esta massa no interior do tubo, com cuidado de não tapar nenhum dos
orificios. Uma vez que esteja distribuída uniformemente a massa e os tubos esfriados, seccam-se-os,
fazendo passai1 no seu interior uma corrente de ar frio
e secco por meio de um folies.
5.° Acabada es ta operação, que dura uma hora ou
mais, tapa-se uma das extremidades hermeticamente
por meio d'uma capsula lacrada.
6.° Devem ser guardados, como são, em caixas de
folha de Flandres, afim de evitar que o ar do mar, tendo
sempre em suspensão partículas de chlorureto de sódio
(sal marinho), venha destruir a massa interna, agindo
como numa sondagem.
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PRECAUÇÕES — Nas sondagens, ao manejar o cabo,
deve haver o maior cuidado com o mesmo, porque um
cote despercebido e em seguida um ligeiro esticão poderá rompel-o e fazer perder a chumbada e os indicadores. Qualquer excesso de peso ou esforço deve ser
poupado ao cabo, assim como a formação dos cotes que
facilitam a ruptura. O grande peso da chumbada e o
pequeno diâmetro do cabo exigem, como já dissemos,
o emprego intelligente da machina para prevenir o
desastre d'uma perda dos apparelhos.
Ao aguentar o freio, quando a chumbada toca o
fundo, não se deve applical-o instantaneamente fazendo
parar o tambor e sim devagar, para diminuir constanternente a sua velocidade até parar, o que, no entretanto,
não deve levar grande tempo. O cabo em caso algum deve
ficar completamente brando, pois isso daria logar a cotes.
O tubo chimico deve sempre occupar posição vertical, porque inclinado, a agua salgada podia correr pelo
tubo e produzir uma má indicação.
Tendo sido graduada a escala de madeira para
a pressão barometrica média comprehendida entra
730 mm ,24 e 749 mm ,29 (28 3/4 e 29 4 / 8 pollegadas inglezas),
ter-se-á de fazer a correcção para as outras pressões,
segundo a seguinte tabeliã extrallida das INSTRUCTIONS

apparelhos de Lord Kelvin, quer em viagem, quer no
porto, tivemos occasião de experimentar o seu valor
como instrumentos práticos e económicos. Encarando
os resultados obtidos sob esse duplo ponto de vista, podemos afflrmar qw quanto ao primeiro — o pratico,
os instrumentos pouco deixam a desejar, porque as
suas indicaçães são praticamente concordes com as
medidas directas feitas sobre a vertical; porém, sobre
o outro ponto de vista — o económico — ha completa
divergência, pois os apparelhos; são demasiadamente
caros. Dos actualmente empregados, no entretanto,
representam o melhor typo, em virtude da sua boa
construcção que muito honra a James White, de Glasgow, sobrepujando os melhores fabricantes americanos,
allemães e inglezes.
Por estas duas razões e pelo facto do grande diâmetro da chumbada e do indicador mecânico que
apresenta uma grande superfície de resistência á agua,
desviando muito rapidamente da vertical os apparelhos, viciando as suas indicações e augmentando as
probabilidades de perda, resolvemos apresentar em
appendice uma cópia do officio que dirigimos ao Sr.
Commandante da 3a Divisão Naval, a propósito de dous
novos indicadores que julgamos poderem substituir
pratica e economicamente os de Lord Kelvin e outros
em uso actualmente, para os quaes pedimos a cuidadosa
attenção comparativa do leitor.
APPENDICE — Cópia do officio enviado ao Sr. Commandante da 3a Divisão Naval, em 11 de Janeiro
de 1902 :
« Sr. Capitão de Mar e Guerra Commandante da 3a
Divisão Naval — Observando eu, nas viagens ultima-

FOR THE USE OF LORD KELVIN'S IMPROVED PATENT SOUNDING MACHINE (SMALL PATTERN) .
mm
Si o barómetro astá em 7^5,6 ajunte-se
»»
»
» » 762,0
»
» »
»
» » 774,7
»
»»
»
» » 787,4
»

uma braça em
»
»
»
»
»
»
»
»
»

40
30
20
15

RESULTADOS OBTIDOS — Durante um período bastante longo, de assídua pratica com a machina e os

230

mente realizados por este cruzador aos mares do sul
da Republica e a Buenos Aires, quer como encarregado
da navegação, quer como vosso Secretario, alguns inconvenientes práticos e económicos nos indicadores da
machina desondarda Lord Kelvim (Sir William Thomsom), tanto no mecânico como no chimico, tenho a
honra de apresentar-vos os desenhos e a descripçãode
dois novos apparelhos que além de grande economia,
trarão mais exactidão na pesquiza da profundidade.
O preço do « Indicador mecânico » de Thomson é
de £ 6. As suas dimensões sendo grandes, elle offerece
uma grande resistência á agua quando o navio está em
movimento, afastando-se muito da vertical e é fundado
no equilíbrio da força elástica d'uma mola com o empuxo que comprime o ar; o seu uso, porém, não é
aconselhado senão com os indicadores chimicos, porque
as suas indicações não são absolutas, tudo dependendo
do bom funccionamento do embolo com engaixetamento e da estabilidade da força da mola.
Vereis pela figura junta o indicador proposto.
Consiste num tubo de vidro bem calibrado contendo internamente superfícies tronconicas collocadas nas
alturas correspondentes ás profundidades — exemplo
de braça em braça — alturas essas que são calculadas de
accordo com a lei de Boyle (conhecida entre nós pela lei
de Mariotte) para uma certa pressão barometrica. Uma
das extremidades é aberta e a outra fechada por meio de
uma peça metallica, podendo, porém, ser aberta mediante a retirada do parafuso e da arruella de couro. Collocado o apparelho sobre a linha e tudo prompto para
funccionar, é arriado e o empucho (correspondente a
uma dada profundidade) comprime o ar, permittindo a
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entrada da agua até uma certa altura que fica registrada pelo deposito d'agua na parte superior da superfície troncon iça. Tendo-se a graduação ao lado de cada
uma das secções, a profundidade será indicada immediatamente. Si a idéa for acceita pelo Governo,' a quem
peço submettel-a, dar-vos-ei todos os elementos para
a graduação do apparelho; mas receio que não possa
ser feita aqui no Brazil, por falta de elementos.
O preço do «Indicador chimico» de Thomson,
prompto para urna sondagem: um tubo de metal para
segurança (3 sh.), um escala graduada (4sh.) e um
tubo chimico (l sh. 4 d.), é ao todo 8 sh. 4 d., custando cada nova sondagem o valor de um tubo chimico (ou o valor de sua renovação).
Pela figura annexa, vereis o indicador que proponho como substituto. Consiste em um tubo de vidro
bem calibrado no interior e fechado na extremidade
superior por uma capa de metal, tendo no centro um
espigão com um gato na extremidade.
No outro extremo ha um dispositivo aberto que
permitte que se estenda, segundo o eixo do tubo, um
fio i m bebido numa solução de gelatina branca e chromato de prata (vermelho escuro), prendendo um chicote no superior e o outro no cunho em baixo.
O tubo é graduado externamente, como o indicador mecânico. Funcciona como ode Thomson.
A renovação de cada tubo chimico de Thomson
(que não se fax aqui no Brazil) custa 8 d Um rolo
1
Estas idéas foram approvadas pela Repartição da Carta Marítima do Brazil, cujo parecer foi requisitado pelo Sr. Almirante
Eduardo Waudenkolk, Chefe do Estado Maior General da Armada,
como se vê na copia do oflicio n. 12 da Directoria du Hydrographia
de 22 de Fevereiro do 1902.
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de fio imbebido em gelatina branca e chromato de
prata custará pouco dinheiro, podendo mesmo ser fabricado, sem difficuldade, no paiz ; estamos certos
que o fio empregado em cada sondagem com este methodo, custará uma quantia insignificante em relação
aos 8 d. que custa, na Inglaterra, a renovação de um
tubo chimico.
O seu emprego é aconselhado nas sondagens médias
para a hydrographía e na navegação rápida, onde maior
approximação é necessária, a qual não pôde ser fornecida pelo indicador mecânico, cuja precisão é limitada
pelo numero de peças tronconicas collocadas no interior
do tubo.
Caso estas idéas mereçam a vossa approvação,
assim como a do Governo, peço que sejam traduzidas
materialmente e adoptadas como regulamentares na
Marinha de Guerra do Brazil.
Saúde e fraternidade. — RADLER DH AQUINO, 2°
Tenente, Secretario,»

INDICADOR MECÂNICO

12

CARACTERÍSTICOS uos NOSSOS INDICADORES
10

Comprimento .
Diâmetro interno
Diâmetro externo

lm,000
Ora,008
Om,012

Dimensões das peças tronconicas :
Diâmetro da base superior.
Diâmetro da base inferior.
Altura do tronco . . .

Om,002
0,008
0,004

I N D I C A D O R CHIMICO
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Na formula básica :
c

que /c

Densidade da agua do mar .
5= 1,026
Q
Densidade do mercúrio a 0 . A = 13,596
Pressão baro métrica básica . P — Om ,760
k =0,0000993
lg /c = 5,9969:-i

As experiências que fizemos ultimamente nos
Busios e em Gabo Frio foram conduzidas com êxito e
precisão pratica durante os dias 10, 11 e 12 de Fevereiro de 1902, e mostraram claramente a praticabilidade das novas concepções, emittidas em 9 de Dezembro
de 1901.
Gruzador Barroso, em Angra dos Reis, era 26 de
Fevereiro de 1902.
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