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PREFACIO

Apresentando este modesto trabalho, sob o .titulo —
« Descripção das espoletas de artilharia em uso na Marinha »
— não temos a pretenção de suppôr que fazemos obra nova;
ao contrario, bem sabemos que elle não passa de um resumo
do que ha sobre o assumpto, utilisando-nos de diversas
publicações congêneres nacionaes e estrangeiras, procurando
todavia preencher certas lacunas, para tornal-o mais
pratico.
Pelo seu duplo caracter, theorico e pratico, poderá
elle servir, quer para os nossos camaradas que, na qualidade de instructores, tenham de ministrar conhecimentos
sobre este ramo da technologia militar, quer para os que
forem encarregados do serviço da artilharia a bordo dos
navios da esquadra.
Fomos levado de preferencia a tratar somente das
espoletas de artilharia, pela circumstancia de se occuparem
dellas, de uma maneira muito lacônica, as Instrucções
para os canhões Armstrong de tiro rápido, recentemente
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publicados; assim como fizemos preceder a descripçSo
dos diversos typos de espoletas regulamentares dos que
os precederam, com o fim de proporcionar aos instructores
subsídios para a historia da artilharia nesta parle.
Ao terminar, pedimos aos leitores que nos julguem
com indulgência, attentos os motivos que nos levaram
a emprehender tão árdua tarefa.
Capital Federal, Julho de 1899.
Firmino H. ^Ancora da Luz.

INTRODUCÇÃO

Em geral se dá o nome de espoleta a certos artefactos
pyrotechnicos destinados á communicarem o fogo a uma
carga explosiva qualquer em um momento determinado.
Conforme o fim particular a que se destinam tomam
differentes nomes, assim pois, chamam-se espoletas de artilharia, quando suo destinadas a inflammação das cargas
de projecção das bocas de fogo ou de ruptura dos projectis.
explosivos ( granadas e shrapnels); e espoletas de torpedos,
quando servem para communicar o fogo ás cargas explosivas dos torpedos ou das minas.
No presente estudo, porém, nosoccuparemos unicamente,
das primeiras.
Como já vimos, o serviço da artilharia exige duas espécies de espoletas; uma para produzir o tiro das bocas defogo e outra para dar lugar ao rebentamento dos projectis.
explosivos.
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Antes de tratarmos de cada uma dellas observaremos
que ultimamente por conveniência do serviço se estabeleceu
entre nós denominações differentes para estas duas espécies
de artefactos pyrotechnicos, chamando-se aos da primeira '
espécie—escorou—e aos da segunda— espoleta—, como fazem
os francezes que denominam ás primeiras éíoupilles e ás
segundas fusões, assim como os inglezes que chamam
respectivamente primcrs e fuzes.
Não ha duvida que ha muito tempo se fazia sentir, na
pratica do serviço, a necessidade de dar-se a cada um destes
typos de espoletas uma denominação particular; porém nos
parece que o termo (escoroa l} escolhido e adoptado para
designar as espoletas destinadas a produzir o tiro das bocas
de fogo, de modo algum pôde caracterisar em particular
aos artefactos pyrotechnicos desta natureza, porquanto tal
termo se refere a pequena porção de explosivo mais sensível de que se costuma lançar mão como intermediário
para fazer funccionar outro explosivo qualquer, o que se
nota existir em todas as espoletas em geral.
Assim é, que logo depois da invenção da pólvora e de
sua applicacão como carga de projecção das bocas de fogo,
dava-se o nome de escorva ( amorce) a pequena porção de
pólvora fina que se introduzia no ouvido destas armas,
depois de carregadas, para ser facilmente inflammada pela
chammadeuma mecha. Entretanto, quando foi abandonado
este artificio de que lançava-se mão para inflammar as
cargas de projecção das bocas de fogo, bem como o em-

prego do estopim, a bem dizer o primeiro artefacto pyrotechnico deste gênero empregado no serviço da artilharia,
engendrou-se um outro artefacto de igual natureza, constituído de um tubo de papel grosso carregado com polvarim comprimido tendo em sua extremidade superior uma
pequena quantidade de pólvora fina (escorva) para ser rapidamente inflammada, ao qual deu-se o nome de espoleta
á semelhança dos francezes que o denominavam ampulette
ou espoulette, e não escorva como faziam antes; o que
faz crer que já nesta época a technologia militar portugueza,
pondo de parte a velha reacção phylologica, preferia aceitar
este neologismo scientifico, a conservar impropriamente o
termo — escorva — ', naturalmente para evitar a expressão
um tanto exquisila — escorva da escorva —em lugar de
escorva da espoleta como dizemos habitualmente.
A' vista do exposto, desde que não se encontra em nossa
língua um outro vocábulo mais compatível com a nossa
paupérrima technologia militar, não nos parece desarrasoado
empregar de preferencia o termo—estopilha—para designar
exclusivamente o artefacto pyrotechnico destinado a produzir
o tiro das bocas de fogo.

(

l

) Do latim esco>, isca, etc.

L—ESPOLETAS PABA CANHÃO OU ESTOPILHA3
As espoletas para canhão são em geral constituídas
essencialmente de um tubo de secção circular contendo
em seu interior uma escorra e uma carga de ignição, o
qual é introduzido no canal do ouvido das bocas de fogo,
depois de carregadas. A escorva é destinada a produzir
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o fogo e communical-o á carga de ignição, composta commummentede pólvora fina que, por sua deflagração, fornece
um jacto de chamma sufflcientemente poderoso para percorrer todo o canal do ouvido e attingir ao cartucho.
Primitivamente a inflammação da escorva destas espoletas era produzida por meio do fogo de uma mecha,
morrão ou vela mixta, o que não acontece modernamente
que é ella realisada por diversos processos mecânicos ou
electricos, como teremos occasião de mostrar quando descrevermos os diversos modelos de espoletas para canhão

eixo, para melhor facilitar a propagoçüo da chamma, e o
buquim uma pequena escorva de polvarim humedecido em
,alcool, coberta de algodão cardado, não só para impedir a
queda desse, como para facilitar a sua inflam maçSo.
Um outro tubo de papel cartão pardo guarnecido de
coifa de papel cartuchinho servia de estojo ã espoleta e ao
mesmo tempo a resguardava da humidade.
No momento de ser empregada a estopilha, rasgava-se
a coifa e retirada essa do estojo introduzia-se pela sua parte
inferior no ouvido da peça, depois de sangrado o cartucho,
espalhando-se em seguida por sobre o buquim o polvarim
para este fim depositado no fundo do estojo de transporte.
Preparada assim a estopilha applicava-se o fogo com a vela
mixta ou morrão.
Estes artefactos apresentavam sérios inconvenientes
taes como: exigir muitos accessorios ( estojo de transporte,
morrSo, vela mixta, etc. ), tornar-se difflcil e algumas vezes
impossível o seu emprego em dias chuvosos e finalmente indicar constantemente ao inimigo, durante a noite, a posição
da peça que delles fazia uso.
Por estas razões foram abandonados por todas as nações
depois de terem prestado valiosos serviços á artilharia por
espaço de dous séculos.
ESTOPILHAS DE PERCUSSÃO — Com os progressos da Chimica, que desde o fim do.século passado quasi que se occupava exclusivamente dos mixtos detonantes, tratou-se logo de
achar um meio de substituir as espoletas de buquim, que,
como acabamos de ver, apresentavam enormes inconvenientes, e procurou-se engendrar um typo de taes artefactos que

ou estopilhas até hoje empregadas em nossa Marinha.
ESTOPILHAS DE BUQUIM —
Foram as primeiras espoletas
para canhão empregadas entre
nós e conhecidas á principio
pelas denominações de espoletas de tubo com escorva,
espoletas de polvarim e espoletas vasadas.
Compunham-se ( fig. l ):
de um tubo de papel grosso
ou canna da índia, de diâmetro
pouco inferior ao do canal do
.
ouvido da boca de fogo, terminado em sua extremidade superior por uma calote esphcrica em forma de buquim
também de papel grosso.
O tubo recebia uma carga de polvarim comprimido
com um canal central (alma) no sentido de seu maior
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por meio de um dispositivo qualquer, produzisse por si só o
fogo; tendo-se assim chegado aos diversos modelos de estopilhas desta natureza susceptíveis de funccionarem por
meio de choque, de attricto ou de uma reacção chimica.
Antes da artilharia empregar a estopilha de percussão
já o Conde de Bizary havia proposto em França, em 1804,
o emprego de uma espoleta deste gênero, constituída por
um tubo cheio de polvarim terminado em sua parte superior por um buquim carregado com pólvora chloratada, cuja
inflammação se fazia pela acção do ácido sulphurico sobre
o chlorato de potássio no momento de ser empregada ; espoleta esta que foi immediatamente abandonada, quando
foram conhecidas es propriedades dos rnixtos detonantes, e
substituída com vantagem pela de percussão também conhecida nessa época por espoleta fulminante para canhão,
que desde 1820 foi usada por todas as
nações inclusive o Brazil, nos canhões de
alma lisa guarnecido de martello como
eram os nossos .Paixbans.
Compunha-se esta espoleta ( fig. 2 )
de um tubo de papel, de penna ou de folha
de Flandres carregado de polvarim comprimido ou pólvora fina, sobre o qual se
Fig. 2
ligava fortemente um outro tubo menor
formando um T e contendo em seu interior a escorva de
mixto fulminante.
Este typo de espoleta era muito sujeito a negas e apresentava além de outros o grande inconveniente de lançar
cuspidurasinflammadas, o que muito prejudicava ás pessoas

que se achassem próximas da boca de fogo no momento do tiro,
e por isso foi abandonado e substituído por um outro que funccionava por fricção do qual nos oecuparemos mais adiante.
Ha poucos annos, porém, com a adopçao em nossa marinha dos canhões de retro-carga longos do systema Armstrong, voltou-se a um novo typo de estopilhas de percussão,
também denominadas obiuradoras por isso que seu fim
principal consiste em impedir a sahida dos gazes da pólvora
pelo ouvido no momento do tiro.
Este novo modelo de estopilha de percussão, hoje empregado em todos os modernos canhões do systema Armstrong, se compõe ( fíg. 3 ): de um tubo de Ia tão,
fabricado pelo processo de embutimento e preparado interiormente para receber um pequeno cylindro do mesmo metal, provido exteriormente de
rosca de parafuso no sentido de seu maior eixo,
que tem uma pequena bigorna a em sua parte
superior para receber a cápsula fulminante ; essa
peça é vasada interiormente no sentido do comprimento, formando assim o evento que dá pás- Fi 3
sagem á chamma, produsida pela explosão do fulminato
da cápsula, que atravessa o referido cylindro.
Depois de provida a estopilha de sua respectiva cápsula
fulminante é carregada com pólvora fina de marca A ~2 comprimida com um canal central para melhor facilitar a propagação da chamma.
Nos canhões de retro-carga communs a estopilha é
collocada directamente no ouvido da boca de fogo, porém
quando se trata de seu emprego nos canhões de tiro rápido,
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os quaes fazem USQ do estojo metallico, é ella primeiramente
introdusida no alojamento 6 do adapíador de aço (fig. 4 )
que por sua vez é aparafusado
no respectivo furo da base do
dito eslojo metallico do cartucho.
O acondicionamento destas
estopühas é feito em cunhetes
de madeira contendo cada um
24 caixas cylindricas de zinco,
forradas de feltro, com 50 estopilhas cada uma.
Fig. 4

Uma lingucta feita de cobre, tendo em uma das extremidades um frictor com o mixto fulminante e na outra
um armei, é apertada na boca da braçadeira, ficando pela
parte de dentro desta o frictor.
A compressão dada á braçadeira, para fixar a lingueta,
forma ao mesmo tempo uma espécie de garganta, proximamente á meio da braçadeira, ficando o mixto fulminante
entre essa e o ouvido do corpo da espoleta.
O mixto empregado n'esta espoleta é o denominado de
Berthollet (chlorato de potássio e sulphureto de antimonio);
que como é sabido, detona mais particularmente pelo attricto, principalmente quando misturado com vidro pilado
como se costuma fazer.

ESTOPILHA DE FRICÇÃO— A deste typo, por nós ainda hoje
empregada em toda a artilharia do systema Whitworth, é do
modelo inglez e compõe-se ( fig. 5):
de dons tubos de cobre de igual diarnetro, porém de comprimento differente, sendo o maior aberto em suas
duas extremidades; nas proximidades de uma destas extremidades ha
um orifício que constitue o oaoido da
espoleta. O menor tubo ou braçadeira é fendidoatéomeio de seu comprimento, formando duas espécies
de azas, por meio das quaes abraça o
maior tubo ou corpo de estopilha
(cobrindo ao mesmo tempo o ouvido)
Fig.
eéaelle atado com arame e depois soldado, de modo a ficarem
ambos como que formando uma só peça em angulo recto.

A carga do corpo da estopilha é de mixto fusível (polvarim comprimido) com um canal central no sentido do seu
maior eixo para melhor facilitara propagação da chá mma.
O extremo superior do maior tubo, depois d'este carregado,
é perfeitamente betumado de modo a não permittir a sahida do jacto da chamma por esse lado, sendo o extremo
opposto apenas tomado com cora da terra. Depois d'isto
feito, todo o artefacto é pintado com verniz preto.
E' empregada do modo seguinte: depois de sangrado
o cartucho da peça, introduz-se a extremidade inferior do
maior tubo no ouvido d'esta até que a braçadeira fique
apoiada nos bordos d'este ; em seguida enfia-se o pequeno
gato do fiel do tira-fogo no annel ou olhai da lingueía ; entesado o referido fiel, á voz de —fogo — dá-se um rápido e forte
puchõo, que retirando com violência a lingueta, provoca pelo
attricto produsido no interior da braçadeira, a inflammação
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cb mixto fulminante que por sua vê/ se propaga á carga da
estopilha.
O aconiicionamento destas estopilhas é feito em cunhetes de pinho forrado de papel pardo, contendo cada um
seis caixas cylindricas de zinco com 100 estopilhas cada
uma.
ESTOPILHAS ELECTRICAS — As primitivas espoletas ele ctricas outr'ora empregadas entre nós para produzir a deflagração das cargas deprojecção das bocas de fogos, quer
de ante-carga, quer de retro-carga, eram inflammadas por
uma corrente electrica de inducção, obtida pelo explosor
Breguet, então adoptado, rasão pela qual as denoh
minavam espoletas de inducção para a artilharia.
— Compunham-se (fig. 6): de uma cabeça a feita
f
de uma substancia isoladora, constituída por uma
mistura em partes iguaes, de vidro pilado e enxofre
fundido, vasada em moldes de bronze, onde previamente se collocavam dois fios conductores b e b',
que por este modo ficavam perfeitamente caldeados
a este betume. Depois de esfriada e endurecida essa
cabeça, era ligada por meio de uma gravata de
papel grosso á um tubo de cobre análogo ao das
estopilhas de fricção, do mesmo modo carregado
com polvarim comprimido e vasado no sentido do
Kig. 6
seu maior eixo; porém, tinha uma pequena escova de polvarim em contacto com os extremos dos fios conductores situados pela parte inferior da cabeça da espoleta, afim de que
a faísca electrica produzida pela corrente inductora pudesse
alcançar e inflammar a carga da espoleta.

Com o fim de se tornarem estas estopilhas nSo só susceptíveis ás provas preliminares, como por medida de precaução contra as negas, costumava-se unir, em seu interior, os
extremos dos fios conductores por meio de um ligeiro traço
de plombagina, que se dava sobre a face inferior da cabeça,
que, como já tivemos occasião de dizer, era fabricada de
uma substancia isoladora.
Estas estopilhas depois de promptas eram pintadas de
preto com verniz copai, sendo as suas cabeças coloridas
com uma mistura de vermelhão da China e gomma lacca,
preparações estas que as tornavam de alguma fôrma impermeáveis.
O seu acondicionamento era feito em caixas cylindricas
de folha de zinco, em numero de 40 estopilhas por caixa.
Modernamente, porém, nos disparos dos canhões do
systema Armstrong, quer nos de retro-carga communs,
como nos de tiro rápido, empregam-se estopilhas electricas galcanicas, Este typo de espoletas electricas basea-se na propriedade que apresentam os fios metallicos
extremamente finos de se aquecerem e u to mesmo fundirem-se quando atravessados pela corrente electrica de
uma pilha de sufficiente energia. Os fios geralmente empregados são os de platina e platina-iridium, que nüo
são oxidaveis e se aquecem mais facilmente sob a acção
do uma corrente electrica.
Entre nós existem actualmente em serviço dous modelos deste typo de estopilhas electricas, dos quaes um se
destina aos canhões de retro-carga communs e o outro
aos canhões de tiro rápido.
97?
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O primeiro destes modelos, consta de um estojo inteiriço de latão (fie:. 7), de 10 m / m de diâmetro e 41 m / m ,3 de
comprimento, preparado interiormente para receber uma peça de ebonite de fôrma cylindrica
a atravessada por dous fios conductores b e b'.
Os extremos inferiores destes conductores,
que apontam pela parte inferior do referido
cylindro de ebonite, são ligados por uma pequenina espiral de fio de platina e os extremos oppostos, passando pelos orifícios existentes
na baee do estojo, ficam para fora do corpo
da espoleta para serem ligados aos pólos da
pillii na occasião de ser esta empregada.
Em contado com a espiral de platina costuma-se collocar uma pequena quantidade de algodão cardado embcbido de polvarim, constituindo a escorva da estopilha;
afim de garantir a inflammação de sua respectiva carga de
ignição, que é disposta do mesmo modo que a da estopilha de percussão empregada nos canhões de retro-carga
do systema Armstrong.
Estas espoletas são acondicionadas em caixas cy1 hídricas de zinco, na razão de 25 por caixa, sendo essas
encaixotadas em cunhetes de madeira que comportam 2i
caixas.
As espoletas electricas destinados aos canhões de tir.)
rápido Armstrong são de modelo diffcraile das que acabamos de descrever e constam de uma peça inteiriça de latão
constituindo o corpo da espoleta (fig. 8}, munida de rosca
de parafuso para ser atarrachada em orifício para este

fim praticado na base do estojo do cartucho metallico
destes canhões.
Interiormente é o corpo da
espoleta vasado de modo a poder
receber urna haste de aço a
munida em um dos extremos
de uma chapa de contacto b
que fecha o circuito electrico
pelo interior da estopilha, sendo
para isto isolada da base pela
arruela c de abonite e interiormente, na extensão comprehendida entre a referida chapa e o
ponto d da haste, bem como no
ponto e, por meio de uma espécie de bucha ou tarugo de
amiantho..
No corte da boca do vasado da estopilha num dos bordos
e em pontos affastados, existem á prumo dous pinos p e p'.,
por meio dos quaes se estabelece as pontes de platina com a
haste a. Como no modelo precedente as espiraes de platina
sfio cuidadosamente cercadas de pequenos flocos de algodão
cardado embebidos de polvarim muito fino, para assegurar
a inflammaçSo da carga de ignição. A boca da estopilha ou
ouvido é fechado por meio de uma cápsula de cobre de
fundo vasado, ahi atarrachada, que é tapada pelo lado de
dentro por um disco de papel grosso envernizado. :
O acondicionamento destas espoletas é feito em-caixas
de zinco, em numero de 10 por caixa, que são encaixotadas
em cunhetes de madeira que comportam 20 destas- caixas.
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II.-ESPJLETAS PARA 03 PROJECfIS EXPLOSIVOS
Como já tivemos occasião de dizer, ao iniciarmos este
estudo elementar, a artilharia emprega também artefactos
desta natureza para produzir o arrebentamento de certos
projectis pela inflammaçao de sua carga interior.
Ha entretanto um caso especial em que se torna
desnecessário o emprego de taes artefactos pyrotechnicos;
é o que se dá com as granadas de perfuração de médio
e grosso calibres quando arremessadas, com grande velocidade, contra obstáculos de excepcional resistência, como por
exemplo, as couraças dos navios de combate. No momento em que taes projectis realisam a penetração nestes
meios de grande resistência, a força viva e o trabalho dos
attrictos se transformam rapidamente em calor, e, a elevação de temperatura que dahi resulta é mais que sufficiente para inflammar a substancia explosiva de que se
compõem as suas cargas interiores. E' tal a presteza com
que isto se verifica, que se torna necessário encerrar as
cargas de ruptura num envoltório isolante de flanella,
para que por este modo saja retardada a explosão destes
projectis, dando lugar a que a sua penetração seja a máxima possível antes delles arrebentarem.
Nos casos, porém, mais communs em que se empregam os projectis explosivos, quer contra tropas, quer
contra obstáculos de resistência media, são elles munidos
de espoleta.
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A organisação das espoletas para produzir o arrebentamento dos projectis explosivos, foi sempre um dos
problemas mais delicados da artilharia, e só depois
de innumeras tentativas e custosas series de experiências é que se poude chegar aos últimos typos de espoletas regulamentares, nas diversas nações militares,
que parecem de algum modo reunir num gráo conveniente todas as qualidades para um bom funccionamento.
As espoletas para projectis, em geral, devem satisfazer a umas tantas condições, cujas principaes soo as
seguintes:
1.° Ter os seus órgãos preparados com a necessária
sensibilidade e precisüo para garantir um funccionamento
perfeito e regular;
2.° Não obstante serem os seus órgãos geralmente
muito delicados, devem ter a necessária solidez para resistirem, sem degradação ou desarranjo, aos choques a
que estão sujeitos os projectis tanto nos transportes, como
no momento do tiro;
3.° Não devem apresentar o mínimo perigo na sua
fabricação, manipulação e transporte; além disto, devem
poder ser rapidamente adaptadas ou retiradas dos projectis sem grande perigo;
4.° Seu emprego não deve exigir grande preparo de
modo a prejudicar a rapidez do tiro;
5.° Finalmente devem ser de fácil conservação e poder
sem se alterarem resistir por muito tempo mesmo nos
lugares humidos.
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Estas espoletas podem ser classificadas em três cathegorias a saber:
A) As espoletas de percussão ou de choque que transmittem o fogo á carga interior do projectil no momento
em que este encontra o solo ou um obstáculo qualquer;
B) As espoletas de tempo que transmittem o fogo
á carga interior do projectil num momento preciso,
em um ponto convenientemente escolhido de sua trajectoria ;
C) As espoletas de duplo ejfeito, assim denominadas
por participarem dos dous systemas, isto é, o de percussão
e o de tempo. Nestas se obtém á vontade e rapidamente qualquer dos dous funccionamentos, vantagem esta
inapreciavel principalmente nos tiros de campanha; além
disto, quando são empregadas como espoletas de tempo e
que por uma causa qualquer é impedido o seu funccionamento como tal, podem ainda produzir o arrebentamento
do projectil no seu ponto de queda.
Geralmente as espoletas para projectis contém os seus
órgãos, quer de inflammaçSo, quer de segurança, em um
corpo de espoleta (cálice}, que é fixado ao projectil e
se communica com o interior deste (câmara), onde se
acha a carga de ruptura.
O corpo da espoleta é atarrachado commummente na
cabeça do projectil (ogiva), num orifício circular (ouvido),
guarnecido de rosca, cujos filetes são dirigidos em sentido inverso ao das raias do canhão, afim de que o movimento de rotação do projectil sobre si mesmo não dê
lugar ao desatarrachamento da espoleta.

23

Nas modernas granadas de perfuração, cuja cabeça
deve apresentar grande resistência, foi supprimido o ouvido, sendo a carga explosiva introduzida por uma abertura praticada na base, que é fechada por meio de um
tampão ou f ando falso «parafusado ao corpo da granada.
Em taes projectis quando se torna necessário o emprego
da espoleta, é esta atarrachado no fundo falso da base em
orifício ahi praticado para esse fim.

A) ESPOLETAS DE PERCUSSÃO

Na época em que a artilharia só fazia uso de canhões
de alma lisa arremessando projectis esphericos, o problema
para o emprego das espoletas desta cathegoria, era de
difficil solução, porquanto não sendo possível determinar-se
a prior i a posição do projectil no momento de sua queda,
havia necessidade que a espoleta funccionasse em qualquer
posição: D'ahi nasceram alguns modelos de espoletas de
percussão muitíssimo complicadas e de resultados tão duvidosos que raras vezes eram empregadas.
Com o emprego da artilharia raiada arremessando
projectis oblongos a solução de tal problema se tornou
muito mais simples, visto como se sabe previamente qual
a posição do projectil em sua trajectoria. Por outro lado,
em virtude da suppressão do vento da bola, o problema
relativo ás espoletas de tempo se tornou um pouco mais
difficil, como teremos occasião de ver quando tratarmos
destas espoletas.

•Desta época em diante, voriadissimos têm sido os typos
de espoletas de percussão empregados nos projectis explosivos. Em qualquer dellcs, porém, se encontra sempre
como órgãos inflam m atorios, uma pequena carga de mixto
fulminante (escova fulminante) convenientemente comprimida em uma câmara apropriada e uma pequena haste
p-jnteaguda, a que se dá o nome de rugoso da espoleta.
Dentre estes typos diversos, ha dues espécies de systemas de percussão, a saber:
1.° O dos espoletas de percussão que funccionam pelo
recalcamcnto, como por exemplo a espoleta Desmaresls,
ainda hoje empregada, entre nós, nas granadas arremessadas pelos canhões de 37 m /m do systema Ilotchkiss.
Espoleta esta que compõe-se (fig. 9): de um cálice de
bronze c, em cuja cabeça
de fôrma tronconica existem dons entalhes d e d'
diametralmente oppostos,
destinados ao trabalho da
chsve de atarrachar a
FÍR. o
espoleta ao ouvido da
granada. Interiormente é este cálice vosado de modo a
receber em sua parte inferior, de menor diâmetro, uma
cápsula fulminante f que ahi entra forçada e na parfe superior uma espécie de tarugo de madeira m, fixado ao corpo
da espoleta por meio de duas pequenf.s cavilhas h e h',
que atravessando-o penetram no tarugo, o qual tem engastedo em sua base uma haste e terminada em ponta. A
abertura superior da espoleta é fechada por meio de uma

cornada de massa e a inferior por um disco de papel ahi
pregado com gomma arábica.
Esta espoleta se torna notável pela sua simplicidade
de construcção e por não exigir preparo algum antes de
ser atarrachada ao ouvido do projectil.
O seu funccionamento 6 facilmente explicado pelo modo
seguinte: no momento do tiro o tarugo m preso pelas duas
cavilhas h h', não tem movimento algum; porém logo que
o projectil choca de ponta com violência de encontro a um
meio resistente, estes cedem e a ponta da haste e, vindo de
encontro á cápsula fulminante/, determina a inflammaçao
da escorva que se acha por baixo desta, cuja chamma se
transmitte a carga de ruptura da granada pelo evento a.
existente na base da espoleta.
As espoletas deste typo são muito pouco usadas por
?erem muito susceptíveis de negas.
2.° O das espoletas de percussão que funccionam em
virtude do principio da inércia, L que são as mais empregadas por todas as nações.
Nas espoletas desta espécie geralmente o rugoso não
se desloca e a câmara da escorva fulminante, fazendo systema com uma pesada peça (percutor), independente do
corpo da espoleta, é que, movendo-se por effeito da inércia,
vai bater de encontro ao dito rugoso no momento em que
o projectil, encontrando um obstáculo qualquer, é inter-

1

Quando um corpo « forçado a seguir o movimento de um outro, do qual é independente, primeiramente resiste a este movimento em virtude da inércia; porém, uma
vez acabado o movimento deste outro, continua em virtude da velocidade adquirida.
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rompido em seu movimento ou mesmo enfraquecido de um
modo sensível.

descancem no batente H do cálice, introduz-se estas peças
assim ligados no fundo do cálice, collocando-se em seguida a esphera detonante E sobre a columneta; sobre
esta esphera assenta-se o equilibrador B com a câmara
da escorva fulminante voltada para cima, onde deve ser
descançada a pequena esphera de latSo C em uma cavidade central para este fim preparada.
Depois de assim organisada a espoleta é então fechada hermeticamente pela parte superior por meio do parafuso obturador A e pela inferior por meio de um disco de papel cartão.
As espoletas deste systema apresentam grande segurança em seus transportes. A sua inflammação não se pôde
produzir sem que os percutores B e D, se desloquem de
modo a libertar es espheras C e E', o que só poderá se dar
no momento do tiro, depois que a cápsula de chumbo F,
por effeito da inércia, tiver sido esmagada e o arame de

Deste ultimo systema são todas as espoletas de percussão por nós empregadas na Marinha, variando apenas
em detalhes de seus dispositivos mecânicos, como se verá
no correr deste ligeiro estudo, pela descripção das antigas
e modernas espoletas de percussão regulamentares.
ESPOLETA PETTMAN — As primitivas espoletas de percussão empregadas, quer nos projectis explosivos arremessados pelas bocas de fogo de alma lisa de calibre superior a 32 libras, quer nos arremessados pelos canhões do
systema Whitworth de calibre 70 libras, eram todas do systema Pettman, do modelo destinado a artilharia naval.
Esta espoleta se compõe (fig. 10): de um cálice de
bronze de fôrma ligeiramente tronconica vasado interiormente em todo o seu comprimento
e exteriormente guarnecido de rosca
de parafuso para poder ser atarrachado ao ouvido da bomba ou
da granada; em sua parte superior
por sobre a peça obturadora A,
ahi atarrachada, existem duas cavidades, nas quaes se introduz os
dentes da chave de atarrachar a
espoleta ao projectil.
Fig 10
Dentro do cálice são engenhosamente dispostas as peças
de seu mecanismo do modo seguinte: ligada a cápsula
de chumbo F ao fuste da columneta D, por meio de um
arame de cobre G, de modo que as extremidades deste

cobre C se partido.
Quando por acaso o mixto detonante, depositado na
superfície da esphera E, denominada detonante, deixar de
detonar por não ter sido convenientemente desembaraçada
do equilibrador e percutor B, não haverá prejuiso algum,
porquanto o jacto da chamma proveniente da inflammação
do mixto detonante contido na câmara do percutor B tem
a intensidade sufficiente para ascender a carga de ruptura
do projectil, depois de passar pelos oriflcios existentes no
referido percutor e na columneta, que tem no vasado de
seu fuste, em correspondência com estes oriflcios, uma
pequena escorva de polvarim comprimida com um canal
central, que serve para não retardar a explosão do projectil.
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Estas espoletas, quando foram usadas entre nós, eram
acondicionadas em cunhei es de madeira forrados de 13,
em numero de 50 por cunhete. Foram substituídas por
outras mais simples e aperfeiçoadas, apresentadas pela
nosso illustrado mestre o capitão de mar e guerra reformado Henrique Antônio Baptista, então Director de ArtiIheria, das quaes daremos em seguida a descripção.
ESPOLETA BAPTÍSTA ( MODELO i) — K' uma engenhosa
modificação da espoleta Pettman, já então destinada unicamente ao arrebentamento dos projectis oblongos, quemuito bons serviços têm prestado no tiro de granada da
artilharia do systema Whitworth.
Compõe-se esta espoleta (fig. 11):
do cálice de bronze (l) de fôrma ligeiramente tronconica, vasado em
seu interior para receber nSo mais
aquelle considerável numero de peças
como n'aquella, mas apenas as quatro seguintes: opercuior (3) vasadointeriormente em todo o seu comprimento, de modo a formar na parte
superior a câmara da escorva fulminante e na inferior a da carga de
Fig. 11
ignição de polvarim em correspondência com a primeira por
meio de um pequeno canal; a cápsula de chumbo (4) que,
assente no batente (7) do fundo do cálice mantém o percutor
em posição de armar pelo seu esmagamento; e a molla em
espiral (5) que fazendo o papel de um equilibrador serve
de garantia para o transporte da espoleta com segurança.

O rugoso (G) da espoleta faz systema com a face inferior
da peça obturadora ou capitei (2) que fica voltada para
dentro do cálice e é de três pontos para melhor garantir a
inflammação do mixto detonante.
Este modelo de espoleta é ainda hoje empregado nas
granadas de grosso calibre arremessadas pelos canhões do
•systema Whitworlh e são acondicionados. em pequenos
•cunhetes de madeira em numero de 50 espoletas por cunhete.
ESPOLETA BAPTISTA ( MODELO n) — E' um modelo de espoleta de percussão ainda mais simples do que o anterior,
mais geralmente empregado nas granadas dos canhões de
•calibre médio do systema Whilworth.
Compõe-se (fig. 12): do cálice (1);
do percutor ( 2 ) , no qual existe uma
espécie de ouvido, semelhante ao das
antigas carabinas Minié, onde se colíoca uma cápsula fulminante; da molla
em espiral de segurança (3) e finalmente do capitei ( 4 ) , em cuja base
FÍS. 12
se encontra não um rugoso, como em geral em todas as espoletas desta espécie, mas uma saliência cylindrica (5) de
pequeno diâmetro.
Esta espoleta está sempre armada e no momento em que
o projectil em sua trajectoria é interrompido por um obstáculo
qualquer, o percutor (2) em virtude da velocidade adquirida,
vencendo a resistência da molla de segurança (3), vae de encontro á saliência cylindrica (5) e a cápsula fulminante (6)
detonando-se cammunica o fogo pelo ouvido (7) â carga explosiva da granada, produzindo-sa em seguida a sua ruptura.
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O acondicionamento destas espoletas é feito também
em cunhetes de madeira em numero de 50 por cunhete.
ESPOLETA BOXER ( MODIFICADA ) — E' o modelo de espoleta de percussão ainda hoje empregado nas granadas
arremessadas pelos canhões de ante-carga do systerna
Armstrong que armam as nossas fortalezas.
Compõe-se (flg. 13): do cálice ( l } , em cuja parte superior,
em pontos diametralmente oppostos, ha dous orifícios o e o',
destinados a receberem os dous
pontaletes da chave de atarrachar
a espoleta ao ouvido da granada ;
do capitei (2), que é aparafusado
na parte superior do cálice, e tem
em sua base o rugoso (3); e finalmente do percutor ( 4 ) , que 6
vasado interiormente em todo o
comprimento de modo a formara câmara (5) para a escorra
de mixto fulminante em sua parte superior.
O seu funccionamento é explicável do modo seguinte:
no momento em que se dá o tiro, a granada é posta em
movimento com violência, o forte abalo, por ella soffrido,
affecta por tal fôrma o interior da espoleta que o percutor
partindo o arame de segurança (6), fica livre e vem apoiar-se
sobre o fundo do cálice pela saliência (7), posição esta em
que se mantém emquanto o projectil não é perturbado em
seu movimento.
No momento da queda deste, em virtude da velocidade
adquirida, o percutor é precipitado para a frente, indo então
•a câmara (5) de encontro ao rugoso (3), que ferindo a es-
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corva fulminante nella contida, provoca a sua inflammação
e portanto a explosão da granada.
ESPOLETA ARMSTRONG ( MODELO i) — E' o modelo de
espoleta de percussão empregado actualmente nas granadas
dos canhões de retro-carga communs do systema Armstrong.
Compõe-se (fig. 14): do cálice ( l ) ; ao capitei (2), aparafusado
na parte superior do cálice, tendo em sua base o rugoso (3) j
do percutor (4), vasado interiormente
de modo a receber uma carga de
ignição de polvarim comprimido com
um canal central, tendo na parte superior uma pequena câmara para receber a escorva fulminante ; dos dous
cquilibradores (5) e (6), dos quaes o
primeiro recebe pela parte superior,
em uma cavidade para este fim ahi
praticada, a ponta do rugoso da espoleta, e o segundo que é vasado segundo
seu maior eixo, recebe uma carga de
ignição de polvarim comprimido, que
é incendiada pela do percutor transFig. 14
mittindo a chamma á carga de pólvora fina da espoleta (8) pelo canal (7) do arame de segurança (9), que
liga o equilibrador (6) com o percutor; e finalmente do
pino de segurança ( 1 0 ) , que impede o funccionamento da
espoleta em seus transportes.
Quando se tem de usar esta espoleta, antes de fixal-a
á granada, deve retirar-se o pino de segurança (10), cuja
cabeça está presa a uma espécie de percinta de panno
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que envolve o corpo da espoleta nesta parte, puchoncb-se
pela ponta desta percinla (11).
Esta espoleta funcciona do mado seguinte: no momento do tiro, o percutor (4) recuando fortemente, parte
o arame de segurança (9), ficando o equilibrado? (6) por
este facto, completamente encoberto pelo percutor, e, por
sua vez o equilibrador ( 5 ) , recuando com esse, liberta a
ponta do rugoso, que nelle introduzido o mantinha na
posição indicada na flg. 14, c cabe para um dos lados,
descobrindo completamente a câmara da escorva fulminante.
Assim armada a espoleta, desde que o projectil é perturbado em seu movimento, o percutor (4) juntamente com o
equilibrador ( 6 ) é arremessado para a frente, indo a escorva
fulminante de encontro ao rugoso (3), que ferindo-a provoca
a inflammaçüo da columna de polvarim comprimido que
transmitte o fogo á carga de pólvora fina (8) da parte
inferior da espoleta, o que determina a explosão da granada.
Estas espoletas são acondicionadas em numero de 50
em cunhetes de madeira forrados de sarja de lã.
ESPOLETAS ARMSTRONG ( MODELO n ) — E' este o modelo
de espoleta de percussão empregado nas granadas de ferro
fundido dos canhões de tiro rápido de 95 nym do systema
Armstrong.
Compõe-se ( fig. 15): do cálice de bronze (l ), roscado
exteriormente, na parte de menor diâmetro, para ser atarrachado ao ouvido da granada, e vasado interiormente para
receber as differentes peças de seu mecanismo, bem como
preparado para receber o parafuso que fecha a espoleta
pela sua parte inferior; do percutor de bronze (2), de fôrma
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cylindrica, com uma saliência a de secção rectangular na
extremidade superior para dirigil-o em seu movimento
por dentro do cursor, e vasado interiormente para receber

Fig. 15

a escorva fulminante em communicação, por meio de
dous orifícios, com a columna de polvarim comprimido com
canal central; do cursor ( 3 ) , peça também de bronze de
forma tubular com uma fenda lateral que serve de guia á
saliência a do percutor, ao qual envolve por ser seu diâmetro um pouco maior que o do exterior desse, sendo a
elle fixado na posição de segurança, indicada na fig. 15,
por meio de uma peça intermediária de cobre em forma
de dedal fendido lateralmente, tendo em seu fundo um
orifício circular central em correspondência pela parte interior com a escorva fulminante ; doferrolfio de segurança
( 4 ), pequena peça de bronze de forma parallelepipedica com
um furo em uma das extremidades, onde labora um pino
de cobre (5) fendido na maior parte de seu comprimento,
que por sua vez tem um furo em sua cabeça para receber a
chaveta de arame de cobre (6) destinada a garantil-o
em suspensão na parte superior de seu alojamento (7),
077

3
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quando a espoleta é transportada ; do obturador (8), pequeno cylindro de chumbo, que é introduzido num pequeno
furo circular praticado pelo lado de fora do cálice, situado
ao lado do alojamento do referido pino, e descança sobre
a chaveta de arame (6) que atravessa por esse alojamento, depois de penetrar pelo orifício c da cabeça da espoleta e antes de entrar no orifício da cabeça do dito pino
(5), para obturar os orifícios por onde passou a chaveta
( 6 ) quando é esta retirada para ser empregada a espoleta,
impedindo por este modo que no momento do disparo
possam entrar por taes orifícios gazes inflammados•no interior da espoleta; finalmente do parafuso da espoleta ( 9),
cuja cabeça é faceada para o serviço da chave de boca
que o atarracha pela parte inferior do cálice, e vasado interiormente para receber uma escorva de polvarim comprimido com um canal central, em uma pequena câmara
fechada pela parte superior por um disco de chumbo b com
um furo central, e pelo inferior, por meio de um disco de
.papel cartão.
As aberturas que se notam pela parte superior do cálice para dar entrada ao ferrolho de segurança, ao pino
e ao obturador, são fechadas pelo lado exterior por meio de
tarugos de bronze convenientemente soldados ao corpo da
espoleta.
Esta espoleta, aliás bastante delicada e complicada,
funcciona da maneira seguinte: no acto do tiro o cursor
( 3), vencendo a resistência offerecida pela peça intermediária de cobre a que já nos referimos, em virtude da inércia
recua completamente, envolvendo o percutor e portanto

descobrindo a câmara do mixto fulminante; por sua vez
e igual motivo o pino ( 5) desce para o fundo de seu alojamento, libertando por este modo o ferrolho de segurança
(4) que, desde que o projectil adquire o seu movimento do
rotação, é obrigado em virtude da força centrifuga a recuar
também para o fundo do seu alojamento, permittindo
assim ao percutor ( 2 ) , já então reunido ao concussor (3 ),
do avançar completamente para a frente logo que o projectil
seja interrompido em seu movimento de translação; o que
dá lugar a que a escorva fulminante vá de encontro ao
rugoso r da espoleta inflammando-se immediatamente a
columna de polvarim que transmitte o fogo á carga interior do projectil pelo orifício b da espoleta.
O acondicionamento destas espoletas ê feito em cunhetes
de madeira em numero de 60 por cunhete.
ESPOLETA AKMSTRONG ( MODELO m) — Modelo de espoleta
de percussão actualmente empregado em todas as granadas
de ferro fundido ou de aço arremessadas pelos canhões de tiro
rápido dosystema Armstrong de 100m/m, 120 m/m e 152m/m de
calibres. Em todas estas granadas o ouvido está situado na
base do projectil, provindo d'ahi, para este modelo de espoleta, a denominação de espoleta de percussão para base.
Compõe-se (fíg. 16): do cálice, de bronze ( 1 ) , vasado
interiormente de modo a receber o apparelho de percussão
e os dispositivos de segurança ; ao percutor (2), de forma
cylindrica também vasado interiormente, segundo seu maior
eixo, para receber na parte superior em uma pequena câmara (3) a escorva fulminante e por baixo d'esta a columna de mixto fusível com um canal central (alma); dos
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dous para/usos de segurança (4) (4) fixados no fundo
falso (5) embutido pela base da espoleta; do linguete do

Fig. 16

segurança (7\ que trabalha livremente em seu alojamento;
do ferrolho de segurança ( 8 ) , que é mantido na posição
conveniente por meio de um grampo de arame (9), cujos
ramos terminados em ponta sSo introduzidos por uma abertura apropriada a, praticada na parte superior do cálice;
e finalmente do parafuso da espoleta ( 10), em cuja base
se acha engastado o rugoso (11) da espoleta e interiormente a câmara para receber a escorva de pólvora fina c,
que se communica, com o interior da espoleta, por dous
canaes contendo cada um d'elles uma columna de mixto
fusível com canal central, e com o exterior por meio de
quatro orifícios circule.res diametralmente oppostos. O parafuso tem na face superior da cabeça dous orifícios circulares pouco profundos onde trabalham os pinos da chave
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de alarrachal-o ao corpo da espoleta. Na base do corpo
da espoleta ha dous entalhes r e r' em posições diametralmente oppostas, onde laboram as saliências correspondentes da chave de atarrachar a espoleta na base da granada, que depois de ahi aparafusada é coberta por um prato
obturador de chumbo (12), que é introduzido por compressão
no cavado que circumda o ouvido da base da granada.
Esta espoleta funcciona do modo seguinte: no momento
do tiro a pressão dos gazes que se exerce na base do projectil, acluando no prato obturador (12), o comprime scbre
o fundo movei (5) que, cedendo a este não pequeno esforço, esmagn o annel obturador de chumbo (6) e arrasta
para cima os parafusos de segurança (4) (4), cujas cabeças libertam o percutor(2) e vão ficar encostadas na
base do parafuso da espoleta; continuando o projectil em
seus dous movimentos de translaçflo e rotação, o linguete ( 7 ) , em virtude da força centrifuga, é recolhido para
o fundo de seu alojamento, bem como o ferrolho (8) que
na primeira phase do funccionamento da espoleta foi libertado do seu grampo de segurança em virtude da compressão do fundo falso sobre as extremidades dos ramos
deste grampo.
Assim livre o percutor de todos estes impecilios que o
subjugavam, desde que o projectil é interrompido em seu
movimento, é esse impellido' para a frente, sendo a escorva
de mixto fulminante n'elle contida ferida pelo rugoso da
espoleta, o que dá lugar a infiammação da carga de ruptura
da granada por intermédio das escorvas de polvarim existentes na espoleta.
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Estos espoletas sSo econdicionsdas em cunhctes de
madeira em numero de 60 por cunhete.
ESPOLETA NORDENFELT—E'este o modelo da espoleta
de percussão que vem atarrachada na base das granadas
dos canhões de tiro rápido de 37 m /m, 47 m/m e 57 m/m do
systema Nordenfelt, para produzir o arrebentamento d'estas
granadas no seu ponto de impacto.
Compõe-se (fig. 17): do cálice ( l ) , de bronze, guarnecido
exteriormente de rosca de parafuso, para ser atarrachado
ao ouvido da base da granada, e interiormente em sua boca
para receber o parafuso
que fecha a espoleta; do
percutor (2) também de
bronze e de forma cylindrica, com uma pequena
câmara na parte superior
para receber a escorva de
mixto fulminante; do
Fig. 17
cursor ( 3 ) , peça de metei de forma tubular e fendida de um lado em todo o seu
comprimento, que reveste o percutor, por justaposição mecânica, em metade de sua altura, ficando por essa razão occulta a pequena câmara da escorva fulminante, contida
n'este, perfeitamente protegida de qualquer choque prematuro de encontro ao rugóso (5) da espoleta, que se acha
engastado, com a sua ponta voltada para o interior da
espoleta, na face inferior do parafuso de fechamento (6)
da espoleta, no interior do qual está a escorva de pólvora
fina distribuída por dous canaes de forma tronconica, cujas
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aberturas de menor diâmetro estão voltadas para dentro
da espoleta.
O seu funccionamento é explicável do modo seguinte: no momento do tiro, em virtude da inércia, o
cursor ( 3 ) , abrindo-se pela fenda lateral, recua para trás
desusando por sobre o percutor ( 2 ) , de modo a abrangel-o
completamente em toda a sua altura, ficando assim completamente exposta a escorva fulminante; desde que o prójectil é interrompido em seu movimento, por um obstáculo qualquer, o percutor juntamente com o cursor,
avançam para a frente, indo a escorva de mixto fulminante
de encontro ao rugóso; o que dá lugar pelo choque a explosão da espoleta e portanto a da granada.
Estas espoletas são acondicionadas nas próprias granadas em que devem ser usadas, que são engastadas nos
estojos metallicos dos cartuchos dos canhões de tiro rápido
do systema Nordenfelt.
ESPOLETA HOTCHKISS — E' um modelo de espoleta de
percussão para a base das granadas dos canhões de tiro
rápido de pequeno calibre dos
-=«»systemas Armstrong e Hotchkiss.
Compõe-se ( f i g . 18 ): do
cálice ( l ) , de bronze, em cuja
parte superior se atarracha o
Fig. 1S
parafuso de fechamento (2),
que contém a escorva fulminante em uma cavidade
de sua base, fechada por um parafuso, o qual é atravessado por um canal aberto no sentido de seu maior
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eixo, destinado a communicar o fogo á carga interior da
granada.
No interior do cálice ha uma massa de chumbo fundido
(4) em um envolucro de latão (5), na qual se acha embutida uma haste (6), constituída por uma barra cylindrica de
bronze (6) cuja superfície é provida de pequenas estrias,
perpendiculares a seu maior eixo, destinadas a assegurar
mais a sua perfeita união com a massa cylindrica de chumbo.
Na parte superior d'esta massa existe um rebaixo espherico
de onde se ergue a ponta da haste (6), que desempenha o
papel de rugoso da espoleta, emquanto que a outra extremidade da haste, salientando-se da parte inferior da massa,
vai apoiar-se no fundo do cálice.
Esta espoleta funcciona do mesmo modo que a anterior, fazendo a massa de chumbo n'esta, o mesmo papel que
faz o cursor na outra.

B) ESPOLETAS DE TEMPO

O único processo até hoje empregado para produzir-se
o arrebentamento de um projectil explosivo, em um determinado ponto de sua trajectoria ou, o que eqüivale a
dizer-se, no fim de um certo espaço de tempo previamente
estabelecido, consiste em produzir-se no momento do tiro a
inflammação de uma columna de mixto fusivel ( composição
pyrotechnica de combustão lenta, gradual e uniforme) que,
communicando-se com a carga*.interior do projectil, transmitte-lhe o fogo, logo que a combustão tenha attingido ao

ponto da columna de mixto de ante-mão fixado. D'onde se
deve concluir que, na organisação de uma espoleta de tempo,
é condição essencial obter-se uma columna de mixto
fusivel susceptível de arder com uma velocidade de combustão conhecida e rigorosamente uniforme.
Esta velocidade varia sempre com a composição da substancia fusível e com o seu estado de compressão. O mixto
fusivel geralmente adoptado é constituído pela mistura
intima dos três elementos da pólvora negra, com dosagem
de 75 de salitre, 12,5 de carvão e 12,5 de enxofre, que
garante a melhor combustão. A invariabilidade da dosagem
e da trituração das matérias primas na occasião do fabrico
d'este mixto, não bastam para assegurar á espoleta uma
velocidade de combustão regular e constante ; é necessário
ainda que o mixto fusivel encerrado no tubo da espoleta ahi esteja fortemente comprimido de uma maneira
uniforme.
Antigamente, quer pela deficiência dos meios de que
então se dispunha para comprimir estes mixtos, quer pela
fragilidade dos envoltórios de que eram constituídas as espoletas de tempo, empregavam-se composições fusíveis muito
variáveis. Pode-se até dizer que cada nação adoptava uma
dosagem especial para a composição de seu mixto fusivel.
Em qualquer d'elles, porém, entrava sempre o polvarim
que indubitavelmente já por si constitue o melhor mixto,
fusivel para essas espoletas, uma vez bem condensado por
meio de fortes machinas de compressão. Mas como n'aquella
época não fosse possível, pelas razões já apresentadas, conclensal-o suficientemente, proveio d'ahi a necessidade de
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se lhe addicionarem determinadas substancias, para produzir
composições capazes de satisfazerem a todas as exigências
do serviço.
Sendo o único fim da addição destas substancias, o retardamente da inflammaçSo do polvarim, convinha que ellas
nSo prejudicassem as qualidades características deste agente
pirotechnico.
Assim, para que este não perdesse sua efficacia ou
melhor, para que depois de inflammado não se apagasse,
nunca o misturavam com substancias que não fossem combustíveis ; e como o phenomeno da combustão não se pôde
dar, sem a presença de um principio comburente, é claro
que n'essas composições artiflciaes entrava também uma
substancia d'esta ultima espécie.
O corpo combustível empregado era o enxofre, que
além de ser dotado de extrema inflammabilidade, apresentava a vantagem de ser pouco hygrometrico e bastante
compressivel.
O oxigeneo necessário á combustão d'este metalloide era
fornecido por um oxisal muito oxigenado, pouco deliquescente e de baixo preço, o nitrato de potássio, mais commummente conhecido pelo nome de salitre.
Por ahi se vê que para obter-se um mixto fusível
que se prestasse ao carregamento das antigas espoletas
de madeira, tinha-se que addicionar ao polvarim estes dois
agentes chimicos — o enxofre e o salitre.
As quantidades relativas em que entravam elles na
formação dos mixtos fusíveis, eram todavia sujeitas a certas
regras invariáveis, das quaes ninguém poderia se affastar

sem correr o risco de máo êxito nos resultados que se tinha
em vista obter.
A razão deste facto é obvia.
Desde que o papel representado por um destes corpos
era de fornecer ao outro o oxigênio necessário a sua
combustão, não podia ser alterada a quantidade de um
delles, sem que a do outro também o fosse, e por um
modo idêntico.
Si o contrario disto acontecesse, poderia haver um
excesso de salitre ou de enxofre, e o corpo que ficasse
livre daria lugar á formação de um resíduo prejudicial
á vivacidade da chamma produzida pela combustão da
mistura.
Donde se pôde concluir que, em taes mixtos, era imprescindível haver sempre uma certa relação entre as
quantidades de enxofre e de salitre addicionadas ao polvarim. Na composição do mixto fusível por muito tempo
empregado entre nós no carregamento das espoletas de
tempo de madeira, essa relação era de 1:4 como se deprehende do único trabalho sobre o assumpto, publicado
em 1872, pelo illustrado Director de Artilharia de então.
As primitivas espoletas de tempo, que aliôs datam de
muitos séculos, eram constituídas de um tubo de madeira
carregado de mixto fusível comprimido, tendo em sua extremidade superior uma escorva de pólvora fina.
Eram empregadas á principio, nas bombas arremessadas pelos morteiros, de uma maneira muito original;
depois de carregados estes, lançava-se fogo primeiramente
á escorva da espoleta e em acto continuo disparava-se a
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boca de fogo. Este processo conhecido pelo de tiro a dous
fogos, não obstante os repetidos accidentes a que dava
íogar, foi por muitos annos empregado, até que em 1751
foi iniciado em França o tiro a um só fogo, isto é,
aquelle em que com a própria explosão da carga de projecção se inflammava a escorva da espoleta. Definitivamente adoptada esta pratica, tratou-se logo de augmentar
as probabilidades de inflammação da espoleta, por meio de
vários estopins atravessados ou enrolados na extremidade
superior do tubo.
Dahi pode-se dizer que nasceram as espoletas de
tempo de estopim das quaes nos occuparemos mais adeante.
De certo tempo a esta parte estas espoletas teem
soffrido taes modificações que poderemos classifical-as, quer
pela disposição da columna de mixto fusível, quer pelo
modo de produzir-se a sua inflammaçõo.
No primeiro caso, podem ser espoletas de columna
vertical, horizontal e heliçoidal; e no segundo, espoletas
communs ou de estopim e espoletas de concussão.
Sob esta ultima classificação passaremos a descrever
os differentes modelos de espoletas de tempo, antigas e
modernas, existentes no deposito do Trem bellico, e regulamentares na Marinha.
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do systema de Boxer que são classificadas pelo numero
de segundos de duração máxima de sua columna vertical
de mixto fusível.
Eram três os modelos adoptados, a saber: a espoleta
de 30 segundos, empregada nas bombas arremessadas
pelos morteiros de 10 e 13 pollegadas de calibre, e as de
20, 10 e 5 segundos, destinadas aos
projectis ocos de todos os outros systemas e calibres de bocas de fogo, conforme a distancia a que se desejava
attingir.
Todas estas espoletas eram de
madeira e carregadas com um mixto
fusível artificial, cuja composição era
formada da mistura de salitre, enxofre
e polvarim, na razão de quatro do
primeiro, para um do segundo e cinco do terceiro.
A espoleta de 30 segundos cujo
modelo differia um pouco dos demais,
compunha-se (fig. 19): de uma peça de
madeira de forma tronconica, vasada
interiormente segundo seu maior eixo,
Fig. 19
para receber a columna de mixto fusivel, comprimido por meio de prenso hydraulica ou manualmente com auxilio de um atacudor e de um macete. Em
sua parte superior a, ha um vasado de maior diâmetro
(fogão) para receber não só uma parte da escorva de
polvarim, camo os dois ramos do estopim que é preso
^»Uld

a) Espoletas de estopim

ESPOLETAS DE BOXER — A's primitivas espoletas de
tempo graduadas, empregadas até o começo da guerra do
.Paraguay em nossa artilharia de marinha, succederam as
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pelo seio, no vasado b da escorva calcada de encontro á
columna de mixto fusível.
O corpo da espoleta é fechado, pela parte superior, por
meio de um disco de papel cartão com alça de papel pergaminho e uma capa franjada deste mesmo papel, constituindo o que se denomina a coifa da espoleta.
A escala de duração da columna de mixto fusível é
marcada no corpo da espoleta, sobre um rectangulo de
papel ahi pregado, em duas linhas de orifícios circulares,
penetrando na madeira cerca de um millimetro, correspondendo os da direita "aos
números pares de segundos e os da esquerda
aos impares. A graduação começa de 10
segundos em deante.
Os intervallos entre estes orifícios regulam ser de 10 ,n/m , donde se pôde concluir
que a altura de 5m/m corresponde á duração
de um segundo.
Antes de ser fixada a espoleta na bomba,
deve ser graduada; operação esta que consiste em continuar-se o orificia de communicação corrrespondente á duração do trajecto do projectil, até encontrar a columna do
mixto fusível. E parabrocar este furo emprega-se um berbequim compila (fig. 20) de 5
mm
Fig. 20
/ de diâmetro e 13 m/,u de comprimento.
Como medida de precaução contra os accidentes cos• .v '
tumava-se a retirar a coifa de papel da espoleta só depois
de collocada a bomba dentro do morteiro.

47

Este modelo de espoleta foi retirado do serviço por
occasião do desarmamento das celebres bombardeiras que
muito bons serviços prestaram na campanha do Paraguay.
ESPOLETAS DE 20 SEGUNDOS — O modelo destas espoletas,
também de columna central, pouco differia do anterior.
Tinha em sua parte superior dois orifícios para a sahida
dos gazes; o estopim era arranjado de modo diverso e a
• entrada do fogão hermeticamente fechada por meio de
um obturador de metal. A sua columna de mixto fusível
era envolvida par um tubo de papel cartão, que tinha
por fim impedir que a consistência desta fosse alterada por
effeito do calor e da humidade actuando sobre a madeira,
do que resultava ficar ella separada das paredes interiores
da espoleta, o que dava lugar a fazer
explosão em lugar de arder lentamente por camadas successivas.
Estas differenças serão melhor
apreciadas na figura 21 referente á
espoleta de 10 segundos, que também
dellas participam.
ESPOLETA DE 10 SEGUNDOS — Com" põe-se esta espoleta ( f i g . 21): do
corpo de madeira de forma idêntica
ao dos anteriores, tendo, porém, dois
canaes em sentido longitudinal e o
ouvido ou canal da columna fusível
Fig. 21
brocado excentricamente. Em torno da cabeça da espoleta,
ha uma cavidade em forma de meia cana e dois orifícios que
se communicam, em direcção oblíqua, com o fogão, logo por

49

48

cima da escorva. Por estes dois orifícios de descarga dos
gazes é que se introduzem as alças dos estopins, as quaes
são fixadas sobre o vasado da escorva do polvarim por
meip do espigüo a de latão do obturador 6, e na cavidade
exterior em meia cana, accommodam-se as extremidades
dos estopins que sempre excedem o corpo da espoleta.
A excentricidade do canal do ouvido da espoleta é aconselhada pela necessidade de deixar-se maior espessura de madeira, entre suas paredes e a dos dois canaes longitudinaes.
Estes canaes apresentam a vantagem de evitar que a
columna de mixto fusível deixe de inflammar a carga interior da granada, ainda mesmo que o orifício de sahida
do jacto da espoleta esteja em contacto com as paredes
do ouvido desse projectil.
A escala de duração da columna de mixto fusível,
marcada no corpo da espoleta em duas linhas de orifícios,
segue a ordem natural de l á 10 segundos, na linha da
direita, sendo a da esquerda reservada para as approximações de Vá segundo.
Nesta espoleta, os orifícios da escala de graduação não
suo como os das espoletas de 20 e 30 segundos, simples
impressões sobre a madeira; atravessam não só toda a espessura da madeira, que forra as paredes exteriores dos
canaes longitudinaes, como ainda penetram em parte das
paredes que separam estes canaes do ouvido da espoleta,
onde se acha a columna de mixto fusível.
O ultimo orifício da escala, como no de todos os modelos idênticos de espoletas de tempo, penetra até o ouvido
onde se acha a columna do toixto fusível.

Os dous canaes longitudinaes são carregados de
pólvora fina e escorvados ambos por um só estopim .
Para resguardar da humidade os estopins que envolvem a cabeça da espoleta, acamados na cavidade em
meia cana ahi praticada, e melhor garantil-os contra os
accidentes do fogo, se costuma cobrir esta cavidade com
uma tira de papel metallico forrada de cadarço de linho;
além disto todo o corpo da espoleta é forrado de papel de
cor encarnada, sendo os pontos da linha de orifícios da
direita marcados com tinta preta e os da esquerda com
tinta branca.
A delgada camada de madeira, que
tem de ser brocada na occasião de graduar-se a espoleta, e a pouca resistência
que offerece o cartucho de papel cartão,
em o qual se acha o mixto fusível, dispensa o uso do berbequim referido anteriormente, sendo o serviço executado
por meio de um apparelho especial
(fig. 22) conhecido pelo nome de graduador de espoletas.
As espoletas deste typo só podem
ser empregadas hoje nas granadas arremessadas pelos canhões do systema
Whitworth, que pela natureza do raia Fig. í'i
mento apresentam sempre uma differença sensível entre o
diâmetro do projectil e o do tubo alma, principalmente nos
canhões de aute-carga.
S77
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O ^condicionamento destas espoletas é feito em péquenas caixas de zinco de forma cylindrica, em numero
de 50 espoletas por caixa.

b) Espoletas de concussão

No tempo da artilharia de alma lisa arremessando os
seus projectis esphericos, as espoletas de estopim offereciam tanto mais efficacia, quanto maior era, nas bocas
de fogo deste systema, o vento da bala; com o apparecimento, porém, dos canhões raiados foram ellas começando
a perder o bom conceito a que haviam feito jus, até que
por fim, com a adopção do systema de forçamento dos projectis da actual artilharia, foram abandonadas definitivamente, e substituídas por um novo typo de espoleta de
tempo, provida de um apparelho especialmente destinado a
produzir o fogo sufficiente para accender a columna de
mixto fusível no acto do tiro. Em geral este apparelho é
constituído de um pequeno percutor que, movendo-se
bruscamente para trás, em virtude da inércia, dó lugar á
detonação da escorva fulminante para esse fim disposta
ou no próprio percutor, que neste caso vai bater de encontro a um rugoso, ou no fundo do alojamento desse
percutor quando é elle provido do rugoso.
Em qualquer das espoletas deste typo o percutor deve
constar de uma pequena massa metallica, de fôrma cylindrica ou annullar, suspensa no interior da espoleta por
meio de travadores, fios metallicos, ou mantida por meio
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de uma mola em espiral. Os travadores, aliás de fácil emprego, sSo pouco usados nestas espoletas por serem
muito susceptíveis de se estragarem e de produzirem a
acçSo prematura do percutor em conseqüência de qualquer
abalo um pouco mais forte. O fio de suspensão empregado pôde ser de aço, chumbo ou estanho. As rebarbas
do fio de aço produzidas, quando é este partido no momento do tiro, podem embaraçar de algum modo o movimento do percutor, chegando mesmo a ehjambral-o; o fio
de chumbo é muito susceptível de estragar-se, a menos
que não seja muito grosso; razão pela qual é geralmente
preferível o fio de estanho. A mola em espiral de aço
ou de latão é de excellente emprego; é mesmo preferível
ás vezes para o apparelho de fogo das espoletas de tempo;
tem a faculdade de isolar o percutor e garantir melhor a
segurança da espoleta. Costuma ser construída com forma
cylindrica ou tronconica; esta ultima forma, porém, tem
a vantagem de fazel-a occupar menor volume quando
comprimida, porquanto fica toda ella encerrada no espaço
comprehendido pela sua primeira espira.
No caso mais geral, o percutor contém uma escorva
fulminante em uma pequena câmara cuja base á descoberto
está em frente a uma ponta metallica (rugoso), fixada no
interior da espoleta e nas proximidades da escorva do
polvarim da columna fusível.
No acto do tiro e portanto da partida do projectil, a
massa do percutor resiste, em virtude da cnercia, a todo
o movimento para a frente: esta resistência se manifesta
promptamente sobre seus apoios, que acabam por ceder e
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permittir a massa do percutor projectar-se para trás,
e por este modo produzir a deflagração da escorva fulminante, cujos gazes inflammados, uma vez em contacto com
a escorva do polvarim, incendeiam a columna de mixto fusível.
Antes, porém, de nos occuparmos do modelo de espoleta de concussão, actualmente regulamentar em nossa
moderna artilharia, faremos, ainda que summariamente,
a descripção das demais que foram empregadas na antiga
artilharia.
ESPOLETAS DE BOXER — Três eram os
modelos de espoletas de concussão de
systema de Boxer empregadas em nossa
antiga artilharia.
O primeiro (fig. 23), idêntico aos das
espoletas de estopim do mesmo autor,
era também de madeira, tendo no interior do parafuso da cabeça um dispositivo
de concussão constituído de um pequeno
percutor a, provido de um rugoso em
sua base, que era mantido á distanciada
pequena câmara de mixto fulminaíite
Fig. 23
por meio de uma mola em espiral c.'''
Esta câmara de mixto estava situada no pequeno parafuso que fechava o alojamento desse percutor e em
communicação com a escorva da columna fusível por meio
dos dois orifícios ou eventos e e e1. Em lugar de dois orifícios
para sahida dos gazes, como nas espoletas de estopim,
havia quatro, dos quaes dois recebiam estopim como
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naquellas, o que dava lugar a que se considerassem estns
como espoletas mixtas. Quanto á sua graduação, em nada
differe á da dos modelos anteriores.
O segundo, apenas differia do primeiro pela matéria
prima de que eram fabricadas as espoletas, já então de
bronze.
E finalmente o terceiro, que
além de ser de bronze, differia dos
precedentes pelo seu dispositivo de
concuss&o.
Compunha-se a espoleta deste
modelo ( fig. 24), mais particularmente destinado aos shrapnels, do
seguinte: um tubo metallico de
forma tronconica, em parte roscado
exteriormente para ser atarrachado
ao ouvido da granada, sendo interiormente vasado como nos modelos
anteriores, para receber o mixto
fusível e para conter o dispositivo de
concussão, que era constituído do
percutor o, mantido de encontro ao
parafuso de obturação 6 da espoleta
Fig. 21
por meio de um pino de segurança c, durante os transportes e pela mola espiral d, no momento de ser empregada
a espoleta. Este percutor batia, no acto do tiro, de encontro ao frictor e que descançava no fundo da câmara da espoleta e era ahi conservado pela pressão que sobre sua base
exercia amola em espiral d, como se vê na figura 24.
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ESPOLETAS DE. TEMPO ARMSTRONG— E' o modelo de espoleta actualmente empregado nas granadas dos canhões
do rjDtro-carga do systema Armstrong.
Compõe-se (flg. 25): do corpo da espoleta A, feito de
uma liga de estanho com o chumbo endurecido pelo anti-
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Fig. 25

monio; do mostrador fl, de bronze ; da porca C, também
de bronze e do capitei de bronze D, no qual se acha o
percutor p, suspenso pelo arame de segurança a, tendo
em sua base a escorva fulminante f.

O corpo da espoleta A, de metal branco, tem a forma
de um prato circular atravessado por dois cylindros ocos
de differentes diâmetros e passos de rosca. O inferior
c' contendo a carga de ignição da de ruptura da granada,
é destinado a ser atarrachado ao ouvido da granada; e
o superior é o eixo que prende as outras peças da espoleta. No fundo deste, ha uma lingueta ou frictor, cuja
base atravessa o ouvido ou canal o, que transmitte a
cliamma do fulminato á escorva de polvarim, em parte
envolvida em pequenos cartuchos de gaze, para atear o
fogo no extremo da columna fusível circular, que está em
communicação com o orifício o' correspondente ao zero
da graduação da espoleta.
O mostrador B, que é uma peça de bronze de forma
mais ou menos tronconica vasada no centro, tem em seu
contorno interno uma cavidade, em forma de meia cana,
contendo uma escorva de polvarim comprimido em correspondência com uma pequena câmara b, assignalada
exteriormente pela Unha de fé a', situada a um dos lados
desta cavidade e contendo também um pequeno cartucho
de gaze com polvarim, que serve para receber o jacto de
fogo da columna de mixto fusível, no ponto previamente
fixado, com o qual se acha em contacto, e transmittil-o,
por intermédio da referida escorva da cavidade interna do
mostrador, á carga de igniçSo da espoleta pelo orifício
'b' diametralmente opposto á câmara b .
Esse mostrador é justaposto ao prato do corpo da
espoleta por meio da porca de bronze C, que é depois
coroada pelo capitei D.
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Exteriormente é o prato do corpo da espoleta graduado em pollegadas e décimos da pollegada.
Entre nós ha três modelos destas espoletas, conhecidos pela denominação de modelo pequeno, modelo médio
e modelo grande, que são graduadas respectivamente
para 4, 5 e 6 pollegadas.
Antes de fixar esta espoleta na granada deve-se gradual-a da maneira seguinte: em primeiro lugar folga-se
um pouco a porca C, á mão ou por meio de uma chave
de boca, depois gira-sa o mostrador D até que sua linha
de fé a' coincida com o ponto da columna de mixto
fusivel que se deseja, assignalado pela graduação exterior
do prato do corpo da espoleta; isto feito, aperta-se de
novo o mostrador e parafusa-se a espoleta sem o capitei
no ouvido da granada. O capitei D, só deve ser atarrachado na espoleta no momento de se carregar o canhão.
As espoletas deste systema são acondicionadas cada
uma de per si, sem o capitei, em pequenas caixas de
folha de Flandres hermeticamente fechadas, que são acondicionadas em numero de 80 por cunhete de madeira. Os
capiteis destas em numero 20 por caixa de folha, são acon-.
dicionados nos próprios eunhetes em que se acham as
espoletas.
C ) ESPOLETAS DE DUPL3-EFFEITO

No intuito de melhor assegurar o effeito dos projectis
explosivos, substituiu-se no serviço da artilharia ultimamente a espoleta de tempo do modelo anteriormente descripto

57

\

pela de duplo effeito que, como já tivemos occasião de dizer,
funcciona como espoleta de tempo e de percussão.
Entre nós os modelos empregados são em numero
de dois, dos quaes nos occuparemos em seguida:
ESPOLETA DE DUPLO-EFFEITO ARMSTRONG (MOD. i) — E'
o modelo empregado nas granadas communs e shrapnels
dos canhões de tiro rápido de systema Armstrong de
modelo primeiro.

Fig. 25

Compõe-se (fig. 26): do corpo da espoleta A, inteiramente idêntico ao da espoleta de tempo do mesmo autor
anteriormente descripto; do capitei D, em o qual se
.acha o apparelho de concussãp como naquella ; do mostrador D, onde se acha a Unha de fé e finalmente do
apparelho de percussão que, situado na parte inferior da
espoleta, consta do percutor a, de metal branco, do cursor
b, de metal amarello e do annel de segurança, do mesmo

metal c, fendido lateralmente em todo o comprimento, o
qual serve para manter o cursor na posição superior de
.segurança, para o que entra elle forçado pela parte inferior do percutor, que é de chumbo endurecido.
Pela parte inferior, é esta espoleta fechada por meio de
;um parafuso vasado no sentido de seu maior eixo para dar
-passagem ao jacto da chamma para o interior da granada,
tendo na cabeça, pela parte exterior, dois orifícios pouco
profundos, onde laboram os dentes da chave de atarrachar.
O seu funccionamento pôde ser explicado pelo modo
seguinte: no acto do tiro o percutor e, em virtude da
inércia, exercendo forte pressão sobre o arame de segurança, d, parte-o e vem de encontro á agulha frictora h,
ciando isto lugar á detonação do mixto fulminante existente na parte inferior do dito percutor, e o fogo ahi produzido communica-se á columna de mixto fusível que começa lentamente a arder; na mesma occasião e pela
mesma razão, o cursor b forçando o annel e, e o percutor
a, recua também envolvendo a este por justaposição mecânica, de modo que no caso da granada encontrar algum
obstáculo, antes de ter decorrido o espaço de tempo para
o qual foi graduada a espoleta, estas duas peças assim
reunidas (percutor a e cursor ò), em virtude da velocidade
adquirida, vôo de encontro ao frictor /', o que dá lugar á
explosão da granada pela detonação da escorvn fulminante
existente na parte superior do percutor a em communicsçSo com o ouvido da espoleta o.
As espoletas deste modelo são acondicionadas do
mesmo modo que as espoletas de tempo do mesmo autor.

ESPOLETA DE DUPLO-EFFEITO ARMSTRONG (MOD. n)
— E' o modelo de espoleta igualmente empregado no3 :
shrapnels dos canhões de tiro rápido do systema Armstrong e consta ( flg. 27 ): do corpo da espoleta A, de bronze
e de forma idêntica ao das anteriores; do mostrador B,
em o qual sé nota exteriormente a Unha de f é'ç, interiormente o canal circular para a escorvá; do capitei G, com o

Fig. 27

seu apparelho de concussõo idêntico ao das espoletas descriptas anteriormente; e do apparelho de percassdo, alo• jado na parte inferior da espoleta, o qual se compõe de um
percutor a, mantido em sua posição de segurança por
meio do ferrolho b, ligado ao corpo da espoleta, pela chaveta c e pela esphera d na posição forçada pelo ferrolho b.
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No momento de ser esta espoleta empregada, isto ê,
no acto de se introduzir o projectil, com ella armado, na
alma da boca de fogo, devem ser retiradas as chavetas c
e c' para que possam funccionar os seus apparelhos de
percussão e concussão.
A acção desta espoleta pôde ser explicada pelo modo
seguinte: no acto do tiro os percutores a Q á, em virtude
da inércia, recuam com violência para trás; o primeiro
«, em cuja base contém a câmara fulminante, indo de
encontro ao frictor /, dá lugar á inflammaçüo do mixto
contido nessa câmara, transmittindo a chamma á columna de mixto fusivel que começa dahi em deante a
arder lentamente; e o segundo a' conserva-se na posíçSo
inferior juntamente com o ferrolho b e a esphera de metal
d. Nestas condições está a espoleta funccionando como
espoleta de tempo e armada para funccionar como espoleta
de percussão desde que o projectil seja interrompido em
seu movimento de translaçSo.
Todas as espoletas deste modelo eram á principio graduadas em pollegadas, porém ultimamente teem vindo da
Europa, nos navios recentemente adquiridos, espoletas de
modelo idêntico graduadas em centímetros, apresentando
ligeiras differenças de detalhes no modo cie obturar os orifícios das chavetas depois de retiradas, afim de melhor impedir
que os gazes da pólvora, envolvendo o projectil ao sahir da
boca do canhão, possam se insinuar por estes orifícios.
para o interior da espoleta, dando lugar á explosão prematura da granqda.
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