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ÂNGULOS AZIMUTAIS. EXPOSIÇÃO DO
MÉTODO DE SCHREIBER

limo. Sr. Coronel Feliciano Mendes de Morais, Chefe da
Comissão da Carta Geral do Brasil.
Em vista de vossas determinações, coube à terceira turma de
reconhecimento a honra de inaugurar o serviço de medições angulares
da triangulada de primeira ordem. A cadeia por onde devíamos
principiar, e a que com propriedade poderia chamar-se cadeia do
Jacuí, tem para ponto de partida a base medida na Barra do Ribeiro,
desenvolve-se depois em torno de Porto Alegre mediante sete grandes
triângulos, e avança para oeste até perto de Cachoeira, onde afinal
se enlaça com os pequenos quadriláteros da antiga base da Comissão
da Carta Itinerária
Tratando-se principalmente de medições de ângulos azimutais
que reclamavam grande rigor, foi nosso primeiro cuidado escolher
o processo oue mais se adaptasse ao nosso meio e melhores resultados
facultasse. Não são numerosos os que atualmente emprega a Geodésia; pode-se até dizer que apenas dois disputam a primazia: o de
giros de horizonte e o de combinações binárias ou de Schreiber. No
primeiro apoata o observador sucessivamente para todos os vértices,
em posições conjugadas do instrumento, e tantas vezes quantas
forem indispensáveis à obtenção do rigor almejado.
É, por
conseguinte, o mais cômodo e simples. Acontece, porem não ser
sempre possível incluir em todos os g'ros o conjunto dos vértices
que neles devem figurar, entre outras razões, pela circunstância da
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visibilidade dos sinais não ser num dado instante igualmente boa
para todos. Schreiber diz, por exemplo, que, ern onze anos de serviço, só duas vezes logrou o Real Instituto Geodésico observar giros
completos em vértices donde partiam mais de duas direções. Nota
ainda que, entre as 09 estações da triangulação da costa (Küstenvermessung), apenas se encontra uma de mais de duas direções, sem
falhas nos diversos giros. Daí a necessidade de obter a direção provável de um vértice, não pela simples média aritmética das leituras
que lhe dizem respeito, o que seria facílimo, mas por compensação
longa, feita à luz da teoria dos mínimos quadrados. Desta arte
perde o método na prática grande parte das vantagens teóricas que
o singularizam. O método das combinações binárias consiste no
seguinte: Seja A um vértice da rede e l, 2, 3, e 4, os pontos a visar
(fig. 2). Em vez de incluí-los todos
num mesmo giro, medem-se isoladamente os ângulos que a direção
AI faz com A2, A3 e A4; os que A3
faz com As e A4j e, finalmente, o
que A3 faz com A4, ou ainda por
outra forma os ângulos l — 2,
1 — 3, 1 — 4, 2 — 3,2 — 4 , 6 3 — 4,
cujo número é evidentemente o
das combinações binárias que se
podem fazer com todos os vértices.
Se for s o número deles, teremos de medir tantos ângulos, quantos
resultarem da fórmula geral:
n =

s ( a-1)

(D

por cujo intermédio se calcula em Aritmética o número de combinações binárias de s elementos.
Embora conhecido de há muito e já considerado por Gaus e
Gerling como o ideal dos métodos de medir ângulos azimutais, coube
a Schreiber a honra de introduzi-lo de modo sistemático num serviço geodésico de primeira ordem, durante, o tempo em que superintendeu os trabalhos da triangulação prussiana (1868-1874J. Tal
é o motivo por que também é conhecido pela denominação de Método de Schreiber.

Os alemães chamam-lhe às vezes método dos ângulos, para
diferenciá-lo do de giros de horizonte, a que denominam das direções.
São estas as suas principais vantagens:
1." — A medição de um ângulo, em que só há duas pontarias,
reclama menos tempo que a execução de um giro de horizonte, em
que elas são em geral numerosas. Como, porem, a precisão da medida
cresce com a rapidez do trabalho, maximé se o instrumento estiver
montado em pirâmide, instalação às vezes inevitável, segue-se que o
método das combinações binárias deve ser preferivel ao das direções.
2.a — O primeiro faculta observar de acordo coni um programa
preestabelecido, no qual se fixa o número de vezes que cada ângulo
deve ser medido, a posição do instrumento e do limbo, etc., o que,
diz Schreibcr, seria impraticável com o segundo; donde a possibilidade, acrescenta o ilustre geodesista, de eliminar com aquele, de
modo quase completo, os erros constantes e divisão.
3.a — Existe na maioria das estações, pondera o grande mestre,
um ou mais vértices difíceis de observar ou só perceptíveis em raros
e curtos momentos. Nenhum método se presta melhor ao aproveitamento dessas razões favoráveis do que o das combinações binárias4.a — A compensação dos ângulos no vértice é tão simples neste
método, quanto no de giros de horizonte., quando não há lacunas
nas pontarias.
5.a — Ê também ele que proporciona maior homogeneidade na
precisão dos resultados. Todos os ângulos medidos num vértice
adquirem o mesmo peso, e os medidos em vértices diferentes da rede
pesos quase iguais. Ao revés disso, são quase sempre muito diferentes
os pesos dos ângulos nos giros de horizonte. Schreiber cita a rede do
Rheno, medida pelo Real Instituto Geodésico, no qual os pesos oscilara
entre 11 e 34. Na estação Côln, por exemplo, nota-se esta grande
variedade de pesos: 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 34, ao passo
que na rede da Alsácia-Lorena, medida por combinações binárias,
eles variaram entre 12 e 12,5. Na rede do Jacuí ficarão compreendidos, como vereis ern breve, entre 28 e 32.
Contra o método de Schreiber levanta-se uma única objeção
séria — o aumento de tempo de trabalho, que merece ser examinada
com cuidado. Se fizermos abstração dos erros sistemáticos, para só

considerar os acidentais, é óbvio que a medida de um ângulo, praticada com certo instrumento, será tanto mais precisa quanto maior
for o número de vezes que a houvermos efetuados. Assim, por exemplo,
se medirmos 20 vezes certo ângulo, tudo nos induz a crer que chegaremos a resultado mais vizinho da verdade, do que se o medirmos apenas 2 vezes.
A necessidade de comparar entre si os resultados de medições
angulares obtidas em condições diferentes quanto ao número de
remedições, levou os geodesistas a escolherem uma unidade de medida a que se reportam e por onde se aferern os resultados alcançados. Para caracterizar essa unidade, também chamada peso,
escolheram eles a observação de uma direção f ei tá'em qualquer posição
do instrumento (direta ou inversa), ou a de um ângulo nessas duas
posições.
Imagine-se que fizemos 20 giros de horizonte, observando de
cada vez sem uma única falha, três vértices diferentes. A média das
20 leituras, relativas ao primeiro vértice, ministrará o valor provável dessa direção.
Em vista da convenção acima referida, diremos que lhe cabe o
peso 20. Sendo três o número de vértices e 20 o de giros, teremos
efetuado 3 X 20 = 60 pontarias. De um modo geral, se for s o
número de vértices e n" o de giros completos, o peso p de uma direção
compensada será:
P = n"
(2)
e o de pontarias
n" X s
(3)
Suponha-se agora que efetuamos as medições pelo método de
Schreiber, e que desejamos obter uma direção final com o mesmo
peso que no método anterior. Sabemos pela teoria dos mínimos
quadrados que o peso de uma direção compensada, no método das
combinações binárias, é:
ns
(4)

quando se designa por s o número de vértices e por n' o de remedições
de um mesmo ângulo (*).
(*)
vírtioe

Vide a demonstração deata fórmula na parte relativa à compensação dos ângulos no
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Para que uma direção adquira o mesmo peso nos dois métodos,
deve-se ter (2) igual a (4) ou
n's
(5)
n =
2
donde se deduz
2 n'
s

(6)

Mas já vimos que, quando existem s vértices, o número de ângulos a medir é:

E, como cada ângulo exige duas pontarias, segue-se que o número total delas será:
s (s-1) = s (s - 1)
(7)
2n = 2
2
Se repetirmos n' vezes a medição de um mesmo ângulo, o número total de pontarias será:
n/s (s—1)
(8)
ou tendo em consideração (6)
2 n" (s — 1)
ou ainda
2n"s — 2 n"

(9)

(10)

Desse modo cada direção adquire o mesmo peso nos dois métodos,
se fizermos no primeiro (giros do horizonte)
n "s pontarias
e no segundo
2 n"s — 2 n"
Como a diferença entre este número e aquele
2 n"s — 2 n" — n"s = P"S — 2 n" = n" (s — 2)
(11)
é sempre positiva, conclue-se haver maior número de pontarias e,
portanto, maior trabalho no método dos ângulos que no das direções.
Á diferença (11) anula-se quando só há dftis vértices a visar
(B = 2) e cresce com o número deles ou com s. Sendo, porem,
em qualquer caso
'2r"s — 2 n" < 2n"s

e 2 n"s o dobro das pontarias nos giros de horizonte, infere-se Jog:camente que, embora as pontarias no método Schreiber sejam mais
numerosas que nos das direções, todavia nunca se elevam ao dobro
das necessárias neste último.
Cumpre alegar ainda ter todo o nosso raciocínio assentado na
hipótese de giros completos, que são raríssimos, como sabemos, especialmente nos vértices dorde se devem visar muitos signais. "A
superioridade do método das direções — escreve Schreiber — com
relação ao dos ângulos, quanto ao número de pontarias, diminue à
medida que aumentam as dificuldades da observação de giros completos". (*)
Ê, por conseguinte, muito menor do que se nos afigura à primeira
vista. De qualquer modo, porem, este pequeno defeito do método
das combinações binárias fica de sobejo compensado pelos seus grandes
atributos, entre os quais devemos salientar o que se origina do fato
de poder o observador medir sem inconveniente o ângulo que na
ocasião se'lhe apresentar em condições mais favoráveis às pontarias,
bem como a grande homogeneidade que imprime aos resultados
finais. Todas essas considerações, ponderadas maduramente, levaram-nos a propor-vos o método de Schreiber para as medições angulares de primeira ordem.
Fomos os primeiros a introduzi-lo no Brasil e nosso país ficou
sendo um dos poucos que o utilizam, apesar de seus incontestáveis
predicados. Afora a Alemanha, sabemos que também o empregam
a Itália, a Holanda, o Japão e a Suíça. Segundo declaração do
coronel Bourgeois, chefe da secção de geodésia do serviço geográfico
francês, feita na décima quarta conferência da Associação Gcodésica
Internacional, a França adotou-o na remedição do arco do meridiano
de Quito. Parece-nos do máximo interesse reproduzir aqui alguns
trechos da apreciação desse ilustre geodesista sobre o método de que
nos ocupamos:
"A regra atual nas operações geodésicas feitas em França e na
Argélia, diz ele, é proceder em cada vértice por voltas de horizonte,
referindo todas as posições a uma inicial • ou de referência. Esta
marcha pressupõe a possibilidade de giros completos em cada origem
o que é geralmente verdadeiro na Argélia, onde a atmosfera é clara
(*) " Zeitschrift für Vermessungsweesen — 1878 — Heft 4 — Baud VII

13
— 12 -

e raro o dia encoberto, mas não na França, exceto nas observações
noturnas. Nas pontarias diurnas, feitas na Europa para heliotrópios,
acontece freqüentes vezes ser invisível parte do horizonte por causas
meteorológicas quaisquer. No intuito de evitar perda considerável
de tempo, modificaram os alemães o método dos giros, transformando-o
no da medida direta dos ângulos que as direções formam entre si".
E, depois de dar idéia do processo, acrescenta judiciosamente: "Sua
principal vantagem consiste em não ser preciso esperar, como nas
voltas de horizonte irrepreensíveis, que todos os sinais estejam em
boas condições de pontaria, bastam dois bem iluminados para que se
possam fazer várias medições, de acordo com o quadro precedente.
Desse modo ganha o observador um tempo considerável nos países
de atmosfera brumosa e liberta-se dos giros incompletos, que são
irracionais".

(*)

Uma vez escolhido o modo opcratório, restava saber quantas
remedições de um mesmo ângulo deveríamos efetuar para conseguir
determinada precisão.
Do mesmo modo que no'método das direções, o número de giros
deve ser compassado pela precisão que se almeja, também esta deve
regular o das remedições de um mesmo ângulo no método das combinações binárias.
Relativamente à precisão final, afigurou-se-nos de bom aviso
estabelecer 3" como limite máximo do erro de fechamento dos triângulos de l.a ordem, visto já quase o não transporem os principais
serviços geodésicos. Assim é que o máximo erro de fechamento da
triangulação alemã atinge apenas 3",08 (Márkisches Dreiechsnetz).
Na parte da triangulação da Holanda já executada pela comissão
geodésica desse país, e que é trabalho modelo, o máximo erro de fechamento é tão somente de 2",084.
De um excelente trabalho sobre erros de fechamento de triângulos, publicado em 1904, pelo Dí. Wilhelm Finter, verifica-se que
dos 1250 triângulos de ].a ordem da Âustria-Hungr^a, 287 apresentam
erro compreendido entre O" e 0",5
(*) Nota anexa ao Curso <ie Astronomia e Geodésia de Calandreau
dn Pariu — 1903-1004, pago 245-246

Escola Politécnica

288 apresentam erro compreendido entre 0",5
220 apresentam erro compreendido entre 1",0
183 apresentam erro compreendido entre 1",5
135 apresentam erro compreendido entre 2",0
85 apresentam erro compreendido entre 2" ,5
26 apresentam erro compreendido entre 3",0
14 apresentam erro compreendido entre 3",5
7 apresentam erro Compreendido entre 4",0
3 apresentam erro compreendido entre 4",5
l apresenta

l apresenta

e
e l",5
e 2",0
e 2",5
e 3",0
e 3",5

e 4",0
e 4"»8

e 5",0
erro compreendido entre 5",0 e 5",5
erro compreendido entre 5",5 c 8",5

Donde se conclue que cerca de 95 % dos triângulos não teem
erro superior a 3".
Quanto ao número de remedições de um ângulo, domina quase
a mesma regra em. todos os países.
Na Espanha adota-se um mínimo de 48 giros simples, metade
dos quais se pratica na posição direta do instrumento e metade na
inversa. O Instituto Geodésico Militar da Itália estabelece em suas
(Norme pratiche per l'eseguimento delle stazioni trigonomelriche): Teoricamente o número de pontarias a fazer de qualquer ponto trigonométrico depende do instrumento e da precisão a que aspiramos. Poderemos, todavia, marcar-lhe na prática certos limites mínimos, sempre
que houvermos fixado o instrumento a empregar nas medições de
l.a, 2.a, 3."* e 4." ordem. Ê assim que se prescrevem nas observações
azimutais de l.a ordem, 48 direções simples para cada sinal, metade
com o círculo vertical ou com a luneta a direita, e metade com a luneta a esquerda, na hipótese do instrumento ser um teodolito ou um
azimutal de 10 polegadas ou mais, providos de microscópios que
dêem diretamente o segundo de arco e permitam apreciar o décimo
do segundo.
Esta regra formulamo-la em tese geral. Compreende-se, porem,
que, numa triangulação de l.a ordem bem executada, cumpre levar
em conta o peso ou a bondade relativa dos instrumentos.
A comissão denominada Coast and Geodetic Survey, dos Estados
Unidos da América do Norte, também adotava a regra de 48 giros
simples ou de 24 duplos; mas na triangulação que efetuou ao longo
do 28° meridiano, reduziu esse número a 32 ou 16 giros duplos e de-

15

14

monstrou, pelos resultados finais, que desse modo se obtinha em geral
um erro máximo de fechamento menor que 3" ou um erro médio
inferior a l".
O peso final de uma direção, nos giros completos, passou assim
de 48 a 32, Na triangulação da Grécia, iniciada em 1889, por um
grupo de oficiais áustro-húngaros, de que era chefe o então TenenteCoronel Heinrich Hartt, predominou a regra de 60 pontarias simples
para cada vértice de 1." ordem e a de 24 para os de 2.a.
Nos países em que se emprega o método das combinações binárias,
fixa-se para cada ângulo um número tal de remediçôes, que cada
direção definitiva adquire um peso determinado. Na Alemanha e no
Japão o valor desse peso varia ertre 24 e 28, na Itália entre 28 e 32,
Já dissemos que o peso de uma direção compensada, no método
de Schreiber, é
n's
(4)
P
quando há s sinais a visar e n' remedições de um mesmo ângulo. De
(4) deduz-se facilmente a fórmula
2 p'

(12)

n

que permite determinar o número de remedições de um ângulo (n')
necessário à obtenção do peso final -p'.
Devendo ser n' um número inteiro, pela natureza mesmo do
problema, segue-se que só caberão a p' valores que tornem o produto
2 p' divisivel exatamente por s.
Ora, como s, número de sinais a apontar, não é sempre o mesmo
nós diversos vértices, conclue-se que os valores de p' ou dos pesos
finais, terão de variar conforme o número de direções que irradiarem
do vértice, mas poderão ficar sempre compreendidos entre limites
muito próximos.
Adotando os pesos do serviço geodésico italiano, como vos propusemos nas instruções que publicastes em ordem do serviço n. 517,
obtém-se:
32
32
para

=
=
=
=
=
=
=

2
^
4
5
6
7
S

p' =

30

32
30
30
28
32

20
16
12
10
8

Grupando-se os resultados anteriores, forma-se a pequena tabela
seguinte:
TABELA I
LINHAS DE VISADA QOB PARTEM
DO VÉRTICE

e

ÂNGULOS DISTINTOS
A MEDIR

PESO DB CADA DIREÇÃO FINAL OU
COMPENSADA

NtlMffillO DE VEZES QUM

É PRECISO nEMimm UM
MS8MO ÂNGULO

2 p'

e (B — 1) ,
P'

B

2

1

32

32

3

3

30

20

4

6

32

16

5

10

30

12

e

15

30

10

7

21

28

8

8

28

32

8

que será proveitoso guia nos trabalhos práticos.

Sendo indispensáveis as remedições de um mesmo ângulo, é claro
que deveríamos efetuá-las de modo a atenuar o mais possivel os erros
peculiares ao instrumento. Para esse fim esteve em vigor largo tempo
na Geodésia, o processo das repetições, ideiado por Tobias Mayer
em 1760, e cujas vantagens eram inconcussas ao tempo ern que não
se havia alcançado a perfeição atual na graduação dos círculos, nem
se apreciavam as frações de divisão por um órgão preciso como é o
microscópio. Os .progressos da técnica anularam-lhe, porem, as principais vantagens, e substituiram-no pelo das reiterações, fruto engenhoso
do espírito de Bessel.
O grande predicado deste segundo processo consiste em permitir
que se elimine grande parte dos erros de graduação, quer acidentais,
quer sistemáticos.
Demonstra-se em Geodésia que a correção a fazer na leitura L
do círculo, em vista dos erros sistemáticos de graduação pode ser
representada pela série de Fourier:
ao ~f- ai cos L +
+ bi sen L +

cos 2 L 4- as cos 3 L +
sen 2 L + b* sen 3 L -j-

— 16 —
E que, se em vez de ler a indicação de um único microscópio
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se fizermos a medições, os deslocamentos prévios do limbo serão
iguais a:
360°
360deslocamento do limbo =
— —
(Lá)
a
ma
e

lermos a de m, equidistantes de

, desaparecem na corra
reção média das leituras, todos os termos em que o coeficiente de L
não for múltiplo de m. Assim, por exemplo, se existirem 4 micros360°
cópios equidistantes de
- = 90° só figurarão na série corretiva:

ao + &4 cos 4 L + ag cos 8 L +
+ b4 sen 4 L -f b8 sen 8 L -fos termos em que os coeficientes de L forem múltiplos de 4.
Há, pois, toda a vantagem em aumentar o número de microscópios; mas, como não é possivel fazê-lo alem de certos limites,
lança-se mão de outro recurso: remede-se o ângulo em zonas diferentes do limbo, para o que se desloca este último de quantidades
angulares iguais, antes de começar qualquer medição.
Suponha-se que nosso instrumento dispõe de 4 microscópios
equidistantes de 90° e que pretendemos medir 6 vezes um mesmo
ângulo l — 2. Procederemos de modo que em cada uma das 6 medições o microscópio A, por exemplo, se ache, na pontaria para o
vértice l, em ponto distinto do arco de 90° que o separa do microscópio 2 ao iniciar-se a operação.
Imagine-se que a leitura daquele microscópio era 0° na l.a medição e na pontaria para 1.
Antes de começar a 2.a, demos ao limbo um deslocamento igual a
90°

— 15°, a 2.a leitura, apontando para o mesmo vértice, será
b
15°. Antes da 3.a medição, dêmos-lhe um deslocamento de 15°, a
3.a leitura será.de 30°, e assim sucessivamente. De modo geral: se
for m o número de microscópios equidistantes, a distância entre eles
será:
»

Também se demonstra em Geodésia que, operando dessa forma,
desaparecem da série corretiva todos os termos em que os coeficientes,
de L não forem múltiplos de ma, isto é, obtém-se o mesmo resultado
que se dispuséssemos de ma microscópios.
Quantos aos erros acidentais, é óbvio que muitos se atenuarão
com a multiplicidade das medidas.
Em vista do que acabamos de dizer, o número de posições distintas do limbo graduado deveria ser igual ao de medições angulares (a).
Ê, porem, de grande proveito, como demonstraremos mais tarde,
especialmente para a eliminação da colimaçâo residual, fazer-se
urna medição de certo ângulo na posição direta do instrumento, e,
a seguir, outra na inversa, sem deslocar o limbo.
Destarte o número total de posições distintas do limbo reduz-se
à metade, o que diminuo consideravelmente o trabalho do observador.
Cumpre, por conseguinte, modificar a fórmula (13), substituindo nela
a por

Obtém-se assim:

deslocamento do limbo =

2 X 360
m X a

(14)

Apliquemos as regras formuladas: Seja um vértice donde partem
5 direções e onde vamos operar pelo método de Schreiber. Possuindo
nosso instrumento apenas 2 microscópios, faremos m = 2
A tabela I diz-nos que teremos de medir 10 ângulos cistintos e
12 vezes um mesmo ângulo. O número total de medidas será pois:
a = 10 X 12 - 120

Donde se conclue (fórmula 14) que os deslocamentos prévios
do limbo deverão ser iguais a

360
m

2 X 360"
2 X 120'
109. G94

720°
2JO

= 3°
F. 2

19
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e que ele terá de ocupar 60 posições distintas. Se tomarmos para
l.a posição do limbo a leitura 0°, a.segunda será 3°, a terce;ra 6°, c
assim por diante.
Tal é nas suas grandes linhas e método das reiterações.
Em vez de aplicá-lo pelo modo aqui explanado, fez-lhe Schreiber
pequenas modificações, que adotamos em nosso serviço e de que
vamos ocupar-nos.
Vimos que no método das combinações binárias n é o número de
ângulos distintos e n' o de remedições de um mesmo ângulo. O número total de ângulos a medir resulta do produto:

d
s-1

Depois distribue o segmento d do limbo pelos ângulos distintos
a medir (n) e fá-lo, não pela regra geral, mas de forma a satisfazer
a estas duas condições:
l,a — Uma mesma direção não deve figurar mais de uma vez
na mesma posição do limbo.
2.a — O número destas deve ser o menor possível.

(17)

Quanto à 2.a, propõe dois modos de distribuição, conforme também
é impar ou par o número (5): Para bem compreender as suas regras
de distribuição, examinemo-las primeiro num caso particular: (*)
s impar
Imaginemos um vértice com 5 direções (o impar) e um teodolito de 2 microscópios (m = 2)
Sabemos (tabela 1) que para 5 direções tem-se:
n = 10

n X n'
É pois este produto que deveríamos substituir em (14) à letra a,
para achar os deslocamentos do limbo, caso quiséssemos respeitar
textualmente os preceitos formulados. Schreiber, no entanto, procede doutra maneira:
Calcula primeiro as posições do limbo tão somente para as remedições, isto é, para n', e obtém
2 X 360°
= d
(15)
deslocamento do limbo =
m X n'

par)

n' = 12

donde

2 X 360°
m X n'

(fórmula 15)

2 X 360°
2 X 12

= 30C

Antes da remedição de cada ângulo, devemos deslocar de 30°
o limbo graduado.
As posições em que teremos de medir os ângulos distintos são
equidistantes de:
30°
d' = As
5
Ficaremos, portanto, com 5 posições distintas. Designemo-las
pelos números I, II, III, IV, e V. De que maneira distribuí-los pelos
ângulos a medir, isto é, pelos ângulos l — 2, l — 3, l — 4, l — 5,
2 — 3, 2 -- 4, 2 — 5, 3 — 4, 3 — 5, 4 -- 5?
Schreiber manda fazê-lo pelo modo sintetizado neste quadro:
B = 5

a (impar)
2

3

4

5

I

II

III

IV

III

IV

V

O problema que assim formula, encerra duas questões:
l.a — Determinação do valor angular dos deslocamentos ou das
posiçCes do limbo, compreendidas no segmento d.
2.a — Distribuição delas pelos ângulos distintos a medir.
A primeira resolve-a Schreiber dividindo1^ por s ou s — l, con~
forme o número de direções (5) for impar ou par.

d'

d

(5 impar)

(16)

2

I
4, . .

II

(*)
Schreiber deu a lume estea detalhes em 1878, no faacl«ulo IV da Revista Zeitschrift
für VermfiBSiingHweBBen.
In foi i emente 80 aí é possível encontrá-las integralmente.
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Quer dizer: manda medir o ângulo l — 2 na posição I, o ângulo l — 3 na posição II e asssim por diante. E fácil apreender
a lei de distribuição das posições do limbo: elas se sucedem na ordem
natural, quer nas linhas horizontais, quer nas verticais.
Verifiquemos agora se destarte respeitou o Geodesista alemão as
condições que se havia imposto. De fato, assim foi: só há 5 posições
no intervalo de 30°, ao passo que pela regra geral teríamos 10, visto
serem 10 os ângulos distintos a medir. Por outro lado nenhuma
direção aparece mais de uma vez em uma mesma posição do limbo.
Na posição II, por exemplo, medem-se os ângulos l — 3 e 4 — 5,
isto é, figurara só direções distintas. O mesmo se poderia dizer das
outras.
/ Há a grande vantagem em grupar em quadros, como o que adiante
reproduzimos, todas as posições relativas às medidas angulares:
s = 5

ANQULOS

POSIÇÕES DO LIMBO

d' =

30"

60°

90°

120°

150°

6»

36°

6(1°

96°

126°

156»

1 —4

12°

42"

72°

102"

132°

162°

1— 5

18"

48°

78°

108"

138»

168°

2 — 3

12"

42»

72»

102°

132°

162°

1 — 3..;

4

18"

48»

78"

108"

138»

168°

2—5

24°

64°

84°

114=

144»

174°

3 — 4

24°

54»

84»

114"

144°

174»

3 —5

0°

30»

60°

90°

1.20°

150°

126"

158°

4 — 5

6"

36»

66°

96°

i

"

——^^»

Organizamo'-la do seguinte modo: escrevemos na primeira linha
vertical todos os ângulos distintos a medir, depois a direita de l - - 2,
a primeira posição iricial do limbo — 0° — tomada arbitrariamente.
Como já sabemos que as posições compreendidas no arco de 30° distam
entre si de 6°, teremos por exemplo:
I =

Quanto às remedições, sabemos que se devem efetuar em posições equidistantes de 30°. Logo poderemos escrever em cada linha
horizontal uma progressão aritmética, tendo 30° para razão e o número respectivo da 2." coluna para 1.° termo.
A marcha será a mesma para qualquer número impar de direções.
Cumpre não esquecer que teremos de fazer duas medições em
cada posição do limbo, uma na posição'direta do instrumento e outra
na inversa.
s par
Se for par s, número de direções, dividiremos d por s — l

0°

2

Guiando-nos pelo quadro de Schreiber, escreveremos 6 à direita
de l — 3, 12 à direita de l — 4, 18 á direita de l — 5, 12 à
direita de 2 — 3, 18 à direita de 2 — 4, 24 à direita de 2 — 5,
outra vez 24 à direita de 3 — 4, O à direita de 3 — 5 e finalmente
6 à direita de 4 — 5.

II = 6£

III = 12°

IV - 18°

V = 24°

(17)

s—l

para achar a equidistância das posições relativas aos ângulos distiatos.
Quanto à distribuição, fala Schreiber deste modo: Suponhamos 6
direções partindo de um vértice. Como o divisor de d é 6 — l ou 5,
teremos 5 posições distintas nesse intervalo. Designemo-las por I,
II, III, IV, e V.
A distribuição será esta:
(s par)
2

1

3
4

3

4

5

6
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A sucessão das posições é aluda contínua, vertical e horizontalmente, menos na última coluna, em que se salta sempre uma posição.
Formemos o quadro programa para 6 direções:
Tem-se s = 6 ; n = 15 ; n' = 10 ; m ^ 2
Donde
d =

2 X 360°

2 X 360°

m X n'

- 36°

dó)

d

d' =

(17)

Chamando 0°, a posição inicial, as compreendidas no arco de
36° serão:
1 = 0° ; II = 7° 12' ; III = 14" 24' ;
IV = 21° 36' ; V = 28° 48'
De posse de todos estes elementos, nenhuma dificuldade oferece
a organização deste quadro:
ÂNGULOB

POSIÇÕES DO LIMBO

0

1 — 2
1 — 3

7"

72a

36°
12'

108»

144°

12'

79°

12'

115»

12'

151=

12'

50° 24'

86»

24'

122°

24'

158°

24'

43°

1 — 4

14o 24'

1 —5

21" 36'

57° 30'

93° 36'

100"

48'

129» 36'

165°

36'

136° 48'

172°

48'

28' 48'

64' 48'

2 — 3

14" 24'

50»

24'

86»

24'

122°

24'

108°

24'

2 — 4

21" 36'

57"

36'

93»

36'

129°

36'

165°

36'

2 — 5

28° 48'

64°

43'

100»

43'

136° 48'

172»

48'

12'

43"

12'

79*

12'

115»

12'

151°

12'

3 — 4

28» 48'

64=

48'

100»

48'

136°

48'

172°

48'

3 —5

0

36°

72»

21» 36'

57° 36'

93° 36'

120°

36'

12'

79»

12'

115°

12'

151°

108°

0'

144°

0'

122» 24'

158°

24'

2 — 6

4 — 5
4 — 6
5 — 6

7°

144»

108»

7"

12'

43"

0°

0'

36"

0'

72"

4'

14" 24'

50»

24'

Sfi°

24'

instruções os quadros que essa Repartição publicou nas Norme
pratiche de 1889, corrigindo apenas dois erros tipográficos.
Todos os quadros porem, suscetíveis de serem utilizados nas
observações de 2.a ordem, e que se encontram nas referidas instruções,
foram calculados por nós diretamente, tomando por norma as regras
de Schreiber.

1

165» 36'
12'

Em vista de havermos adotado os mesmos pesos que o Instituto
Geográfico Militar de Itália, limitamo-nos a reproduzir em nossas

ÂNGULOS VERTICAIS
Independentemente dos ângulos azirnutais, cabia-nos também
medir as distâncias verticais indispensáveis ao nivelamento trigonométrico dos vértices de l.a ordem. Embora esse processo não forneça
resultados tão precisos como o nivelamento geométrico, empregam-no
todos os países coneomitantemente com este último. Entre nós a
sua adoção é ainda mais justificada do que alhures, visto ignorarmos
as altitudes de quase todos os pontos dominantes de npsso território,
e só com Vagar podemos obté-Iae por um nivelamento geométrico.
Como não havia segunda turma de medições angulares, é claro
que não nos foi possível conseguir distâncias zenitais simultâneas,
mas unicamente recíprocas.;
Quanto ao processo de medição, tivemos de renunciar às reiterações por serem impraticáveis com o nosso teodolito de Bamberg.
Ativemo-nos, porem, à regra de Perrier, isto ê, fizemos dez duplicações
nas horas mais favoráveis. Também procuramos medir em dias distintos, para variar as condições atmosféricas, e só deixamos de fazê-lo
quando houve impossibilidade absoluta.
As instruções Italianas (Norme Pratiche, pág. 29) ocupam-se
judiciosamente das distâncias zenitais. Todo o observador deve
meditar sobre as linhas que vamos transcrever e que são fruto de
copiosa experiência:
"Em vista do exposto, resulta que não se deve obter diretamente
a diferença do nível entre dois pontos de 1." ordem, cuja distância é
em gerai superior a 25 quilômetros, mas sim por intermédio de pontos
s 2- a e, sendo preciso, até de SÁ Só se medirão, pois, distâncias
zenitais entre vértices de l.a ordem para conhecer o coeficiente da
^mção^ou como prova. (*) Sob o ponto de vista do nivelamento
C*) _ A essas duas hipóteses dever*».» juntar uma 3":
r as altitudes de um pata de relevo quase dcaconhecido.

3

ou para determinar com certo
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geodésico, os vértices de l.a ordem não teem mais importância que
os de 2.a; pode até acontecer que alguns de 3.a se tornem tambern
importantes na concateuação e no desenvolvimento das diferenças
de nivel.
O número de distâncias zenitais recíprocas entre os pontos que
servirão de base às altitudes, não deve ser inferior a 6 e todos elas
serão medidas nas condições e com as advertências acima especificadas. Não se prescreve nessas operações mais do que um deslocamento do limbo. (Os deslocamentos serão ao contrário numerosos se tivermos em mira pesquisas especiais sobre o coeficiente de
refração).
Nos pontos de 3.a ordem, de importância secundária, devem
fazer-se, pelo menos, 4 observações zenitais; nos de 4." bastam
duas. A experiência ensina que as observações zenitais de um objeto,
praticadas em dias e horas diferentes, não serão más, quer dizer,
estarão em condições aceitáveis, se os valores extremos não diferirem
entre si de mais de 20". Todas as vezes que este limite for excedido,
cuidar-se-á de aumentar o número de observações. Tenha-se, porem,
bem presente que ele é admissível nas zenitais feitas em condições
de distância e visibilidade não de todo favoráveis e quando há notável
diferença de nivel entre a estação e o sinal usado. Sempre que as
condições forem favoráveis e os pontos estiverem quase de nível com
a estação, será preciso julgar da bondade das observações, tomando
por base um limite menor.
Pelo que dissemos acima (parágrafo 20, advertência f) é vedado
de modo absoluto fazer observações zenitais ern série (osservazioni
zenítali a strati), quer dizer apontar na posição .direta para vários
sinais e depois na inversa para os mesmos.
Cumpre registar a hora e o estado atmosférico, bem como tudo
quanto possa mais tarde facilitar os cálculos.
REFLEXÕES SOBRE O SERVIÇO — DIFICULDADES
ENCONTRADAS -- MODIFICAÇÕES NECESSÁRIAS
»
A 15 de novembro de 1905 fomos acampar junto ao extremo
N. E. da base de Leste, levando todo o material indispensável ao
início do serviço, por esse vértice da cadeia do Jacuí. Era nosso
projeto empregar sinais de hcliotrópio. Abordamos o problema
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confiantes, apesar de saber as dificuldades peculiares à medição em
que as visadas pouco se elevam acima do solo. Logo, porem, aos
primeiros ensaios, tivemos a grande mágua de verificar que elas eram
muito maiores do que a primeira vista se nos afigurara. No intuito
de torná-las bem patentes, recordemos certos fenômenos meteorológicos, que as explicam de modo completo.
A principal fonte de calor terrestre é indubitavelmente a irradiação
solar. Logo que o majestoso centro de nosso sistema planetário
se eleva acima do horizonte, começa a enviar diretamente à região
que nos circunda as suas poderosas irradiações.
Antes, porem, do atingir a superfície de nosso planeta, devem
eles atravessar a grande massa gasosa que constituo a atmosfera.
Esta não lhes faculta passagem livre, absorve-as em parte e em parte
as desvia, mediante o que se denomina reflexão difusa.
A absorção atmosférica opera-se de preferência sobre as irradiações obscuras e atinge cerca de 20 % da irradiação total; quase
toda ela se efetua por intermédio do vapor dágua e do ácido carbônico. A reflexão difusa enfraquece todos os raios solares, mas com
especialidade os violetas e azues. Toca-lhe cerca de 40 % da irradiação total. Por ela se explica a lua difusa do dia e a coloração
azulada da abobada celeste. Destarte só chegam diretamente à
terra cerca de 40 % das irradiações enviadas pelo sol.
Graças a este contingente, a temperatura da superfície terrestre
se eleva de modo extraordinário enquanto o sol brilha acima do horizonte. O aquecimento na região sólida é mais rápido que na líquida, em compensação faz-se sentir a maior profundidade nesta que
naquela. Á camada de ar em contacto com a terra, especialmente
em sua parte sólida, também se aquece por sua vez, torna-se mais
leve e ascende, enquanto camada nova a vem substituir. Nesse
movimento ascensionai perde-se parte do caíor adquirido, quer por
contacto com porções de ar mais frias, quer para compensar o trabalho
que o ar executa, dilatando-se num meio em que a pressão é menor,
isto é, pelo que os meteorologistas chamam resfriamento dinâmico.
O fenômeno, porem, não se interrompe; camadas sucessivas vão
roubando à terra o calor solar e deslocando-se num movimento ascendente e contínuo, que não é difícil perceber a olhos desarmados. São
freqüentes no campo as ocasiões em que se pode ver o ar tremulando,
pouco acima do solo como se escapasse de uma fornalha.
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Em vista do exposto compreende-se que a região atmosférica
utilizada nas observações geodésicas e topográficas, longe está de
ser um meio tranqüilo e uniforme, como por vezes o fantasiamos em
nossas divagações teóricas. É, ao contrário disso, sedo permanente
de fenômenos complexos3 que a trazem de contínuo agitada e são,
em última análise, produzidos pelo calor solar. Vistos através dela
sobretudo com uma luneta, todos os objetos perdem a nitidez geral
dos contornos, adquirem formas caprichosas e flutuantes; ao passo
que as observações precisas reclamam um meio homogêneo e transparente, isento de refrações anormais.
Não são, porem, os fatos referidos os únicos suscetíveis de embaraçar o trabalho geodésico.
A eSsa TÜRVAÇÃO ÓTICA do ar (optische Trübung), como lhe
chama o professor Hann, cumpre juntar ainda a mecânica, produzida
pela existência de numerosíssimas partículas, em suspensão na atmosfera, como sejam: poeiras, gotículas provenientes da condensação
do vapor dágua (nevoeiro) etc., etc.
Todos esses óbices, criados pela natureza às medidas angulares,
levaram os geodesistas a investigar praticamente quais as horas mais
favoráveis à observação.
Uma longa experiência demostrou que os instantes mais propícios são, para as medições azimutais, os que sucedem ao nascer do
sol ou procedem ao seu ocaso, visto haver então equilíbrio relativo
nas mais baixas camadas atmosféricas; e para os verticais os compreendidos entre 10 horas da manhã e 2 da tarde, pois, embora ministrem péssimas imagens, colhe-se neles a grande vantagem de ser
pouco variável o coeficiente da refração. Discorrendo sobre este
assunto, notadamente sobre pontarias para sinais solares, escreveu
um abalizado mestre:
"Os sinais de heliotrópio, produzidos por um espelho de um decírnetro quadrado de superfície, aparecem como estrelas as vezes
muito brilhantes e são visiveis a enormes distâncias, até 30 e 40 quilômetros.
*
Percebemo-las sem dificuldade, a olhos desarmados, mesmo
estando o sol quase encoberto. Examinados numa luneta e nas
horas favoráveis do .dia, se nos apresentam sob a forma de imagens
luminosas arredondadas, pequenas e fixas, de pontaria fácil, segura e
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tão precisa quanto a que facultam as estrelas. Acontece porem, como
com os sinais ordinários, que nem todas as horas são igualmente
propícias às observações.
Há em geral dois períodos diurnos de imagens calmas e reduzidas
e um intermédio em que elas são, ao contrário, imensamente agitadas,
coloridas e demasiado grandes para serem• apontadas com segurança.
O primeiro período de calma, geralmente assaz curto, produz-se de
manhã, depois do nascer do sol, quando as camadas de ar estão superpostas por ordem de densidade e em equilíbrio instável. A medida, porem, que o sol se levanta no horizonte, desenvolvem-se na
atmosfera correntes ascendentes e descendentes, que desviam a trajetória dos raios luminosos; as imagens começam bem depressa a
oscilar em todos os sentidos e a dilatar-se sob formas estravagantes,
que obstam qualquer pontaria precisa. Nas horas visinhas do meio
dia, elas revelam movimentos desordenados; é tal à dispersão da
luz nesses instantes, que mal se descobre uma aparência luminosa.
Mais tarde surgem imagens grandes, redondas e foscas, que se tornam
cada vez mais brilhantes, diminuem de extensão e assumem pouco
a pouco a forma de um disco de 40 a 50" de diâmetro, de fraco movimento ondulatório e por conseguinte suscetível de pontaria exata.
Este período de calma, devido a um novo equilíbrio atmosférico,
sobrevem a horas variáveis, mas habitualmente no instante em que
a temperatura do ar atinge seu máximo (às 4 ou 5 horas no verão)
e dura até o por do sol". (Perrier, Note sui Ia méthode et lês instruments d'observation).
A nossa experiência pessoal verificou por completo a justeza
desses conceitos. Devemos, todavia, salientar bem que pressupõem
trajetórias luminosas atravessando o ar muito acima do solo. Infelizmente o terreno em que operamos nos dois primeiros vértices (os
extremos da base) era o pior possível, geodesicamente falando, como
vamos, mostrar. Demais, todas as condições atmosféricas desfavoráveis parece se haverem congregado para anular-nos os melhores
esforços.
A base de leste está situada numa extensa várzea de cerca de
uma légua de largura média e 2,5 a 3 de comprimento, delimitada
pelos rios Guaíba, Ribeiro e Araçá, e por uma linha de cochilhas de
que são extremos o Guará e o Serro Maior. No intuito de assegurar
a visibilidade recíproca de seus pontos terminais, cuja diferença de
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nivol atinge apenas 7,^226, construiu neles a 4." turma duplos troncos
de cone, de madeira tosca, urn para suporte do instrumento e outro
do observador. Instalado aí, ficava o nosso azimutal, no extremo
N E, a 4,m80 acima do solo, e no S W a 4,m4G. A linha de visada
de um extremo .para cutro passava assim tão somente a uns 2,!n5
acima do ponto mais alto. da região intermédia. Pode-se em vista
deste único fato aquilatar das grandes irregularidades a que ficava
sujeita.
Quanto à turvação ótica, devida ao aquecimento diurno do ar,
basta dizer, para caracterizá-la, que era quase impossível em certas
horas do dia enxergar de um extremo o sinal de madeira do outro,
mesmo com ajuda de poderosa luneta.
A essa circunstância desfavorabilíssima juntava-se outra: o
vento. Estando1 o nosso azimutal sobre urn alto tripé de madeira,
é claro que ficava exposto a grandes abalos, mesmo que soprasse ligeira brisa. Para cúmulo do caiporismo, os ventos são habituais
na várzea do Araçá, e crescem de intensidade para a tarde, na quadra
ao menos em que ali estivemos. Em vista disso, acontecia freqüentes
vezes perdemos dias consecutivos de trabalho, não por defeito direto
das imagens, senão pela falta de estabilidade do instrumento, o que
era realmente lamentável, pois cedo verificamos melhorarem as
imagens com os ventos, os quais atuam como purificadores da atmosfera, cuja transparência aumentam de modo extraordinário. Ao
cabo de inúmeras tentativas infrutuosas, e quando já.nos sentíamos
presa de desânimo, lembrou-nos fazer observações noturnas, mediante
coiimadores óticos. Desse modo não ficaríamos adstritos às poucas
horas do dia suscetíveis de boas pontarias, e adquiriríamos novas
probabilidades de condições exteriores mais favoráveis.
Sabe-se que com o pôr do sol começa o resfriamento, sobretudo
por irradiação, da crosta da Terra e do ar que a reveste. Como
aquela se resfria com rapidez, a camada de ar que a toca diretamente
possue quase sempre temperatura baixa e inferior à das camadas
superiores (*).
O que é notável, porem, é que todas elas se distribuem em geral
com regularidade, consoante as temperaturas e densidades. "As
£ assas cê ar — e^críve o professor Hann —- da mesma densidade e
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temperatura, acamam-se horizontalmente e com regularidade. O
raio luminoso que as atravessa pode ser urn pouco refratado, mas não
se enfraquece de modo notável, nem há dispersão de luz". (*)
Sabíamos que Perrier e Bassot tinham feito estudos especiais
sobre observações noturnas e chegado à conclusão de que são pelo
menos tão precisas quanto as diurnas. Em nota à Geodésia de
Francceur, descreve Perrier os coiimadores óticos de que se utilizaram e cuja primeira idéia atribue a Maurat.
Infelizmente não dispúnhamos de nenhum desses instrumentos
acessórios, mas, como havia no material da comissão quatro aparelhos
de telegrafia ótica, modelo do Coronel Mangin, fabricados pela casa
Morim de Paris, os quais não diferiam muito dos colimadores de
Perrier, resolvemos lançar mão deles, adaptando-os ao nosso destino.
Com esse intuito, fez o chefe mecânico da comissão, o Sr. Eduardo
Chartier, um suporte em forma de dobradiça, para prender e centrar
cada aparelho no vértice trigonométrico, e diafragmas de vários
tamanhos para diminuir o feixe luminoso.
Desse modo podemos efetuar observações noturnas, raas. ainda
assim não tão bem como esperávamos, em vista da circunstítncia
de ser demasiado razante a trajetória luminosa.
"As imagens fornecidas pelos colimadores—escreve Perrier apresentam-se em magníficas condições e quase sempre coloridas de
vermelho; são redondas, de cor uniforme e de bissecção segura. Depois
do ocaso do sol, manifesta-se um período de pertubação, veem-se
dilatações e saltos da imagem; pouco a pouco, porem, elas se tranqüilizam, o diâmetro aparente reduz-se a proporções convenientes e
entra-se num período de calma, que se prolonga pela noite a dentro".
Todas essas observações de Perrier são verdadeiras, como tivemos ocasião de verificar, mas na hipótese —- não é demasiado
repeti-lo — dos raios luminosos percorrerem camadas superiores da
atmosfera.
Sempre que o feixe de luz passa quase tangenciando a superfície
terrestre, surgem perturbações idênticas às dos sinais diurnos. Na
várzea do Araçá, .por exemplo, acontecia múltiplas vezes piorarem as
imagens à medida que a noite avançava, especialmente se aparecia
(*)

(*)

Os meteorologistas dão ao fato o nome de inversão da temperatura.
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nevoeiro, o que era de regra, depois dos dias quentes, visto ao excessivo
calor diurno e à abundante evaporação, suceder quase sempre um
resfriamento brusco e grandes condensações.
Um caso típico de pertubação tivemo-lo na visada da Cochilha
do Inácio para o Grota. O raio luminoso saido deste morro passava
a grande altura acima do Guaíba e atingia o outro vértice razando
por mais de légua extensa linha de cochilhas. Pressente-se desde logo
a heterogeneidade das camadas que teria de atravessar: umas muito
altas e sobre uma superfície líquida que se resfriava lentamente,
outras em contacto direto com uma superfície sólida cuja temperatura
baixava com rapidez. Em compensação eram sempre magníficas as
imagens do colimador do Cavalhada, vistas do Inácio, sem dúvida
pela circunstância da trajetória luminosa passar a considerável altura
da região sólida intermédia, A princípio quizemos explicar as péssimas imagens por impcrícia dos sinaleiros e pelo grande diâmetro
dos diafragmas (*). Tornamo-rios pqr isso mais exigentes no
serviço e apelomos para diafragmas menores, montando-os ora entre
o foco luminoso e a objetiva, ora em frente desta última. Tudo,
porem, debalde! A partir de certo diafragma, diminuía a intensidade luminosa da imagem, sem que seu diâmetro aparente decrecesse de modo notável. Por outro lado persistiam as formas irregulares e caprichosas, principal obstáculo às boas pontarias. Fomos
assim obrigados a reconhecer que quase todos os defeitos, senão todos,
provinham exclusivamente das condições atmosféricas.
Confirmou-nos mais tarde neste pensamento o fato, já assinalado,
das imagens serem magníficas sempre que a trajetória luminosa percorria camadas de ar muito elevadas. Em todo o caso, força é confessar com a máxima franqueza, que só o emprego dos colimadores
óticos .nos permitiu executar algum trabalho nesta primeira investida. Mesmo assim gastamos um tempo excessivo, a saber: dois
meses a fio no primeiro vértice (extremo N. E. da base), onde
fizemos 80 medições angulares (60 horizontais e 20 verticais); dois
meses no segundo (extremo S W), onde executamos o mesmo trabalho; dois meses no terceiro (cochilha do Inácio), onde o número
de medições se elevou a 170 (120 horizontais e 50 verticais), graças
(*) Damos essa denominação aos encarregados da manobra dcs lieliotrópios e coliraadores óticos.

a serem menos razantes os raios luminosos. A curta permanência
no morro da Cavalhada, derradeiro vértice ocupado, só nos permitiu fazer 6 medições horizontais.
É preciso ter visto de perto todo esse trabalho para compreender-lhe as dificuldades num terreno como o do Rio Grande e os nossos
ingentes esforços para vercê-las. Todos os elementos, — convém
rcpetí-lo, cm prol da verdade — nos foram hostis; por último tivemos a queima dos campos, de que nunca se esquecem os criadores
do sul. Durante seguramente dois meses arderam as pastagens da
várzea e das cochilhas vizinhas. Amanhecíamos e anoitecíamos circundados pela fumaça, e quando essa turvação mecânica desaparecia,
nem por isso se tornava exeqüível qualquer observação, visto a terra
ardentíssima e o ar sobrejacente ficarem ern piores condições do que
com a irradiação solar acima descrita. Apesar disso vcrcis pelo
exame dos resultados, especialmente pelo erro de fechamento do
primeiro triângulo 1"5, que logramos manter-nos aquém dos limites
de precisão que havíamos imaginado.
A experiência de nossa primeira campanha deve ser proveitosa
para as subsequentes. Já conhecemos o terreno e suas dificuldades
e podemos com antecedência prcmunir-nos contra elas. Entre as
medidas a adotar lembramos as seguintes:
a) Iniciação do serviço mais cedo de que habitualmente, por exemplo a l de novembro.
6) Emprego simultâneo de observações diurnas 6
noturnas.
c) Diminuição do número de remcdições de Um mesmo
ângulo ou fixação de menores pesos. Poderemos adotar,
por exemplo, os do serviço alemão, que variam entre 24 e 28.
d) Modificação dos colimadores de modo a reproduzirem o tipo de Perríer.
é) Supressão das leituras do nível movei (*).
Alem disso, há ainda outro ponto que reclama a nossa atenção: .
O território dos listados Unidos da América do Norte é extenso,
como sabeis, e não está ainda todo triangulado. Nos últimos anos a
(*)

Mais adeante discutiremos essa idÉia com minúcia.
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comissão denominada: Coast and Geordetic Survey, de que já falamos, tem feito grandes esforços para acelerar o serviço de triangulação de primeira ordem, de modo que se realize com lapidez,
economia e sem saciijicio da, precisão necessária, a qual é caracterizada
por ura erro máximo de fechamento de 3".
Já tiremos ocasião de dizer como, obedecendo a essa ordem de
idéias, ela reduziu a 16 o número de giros de horizonte. Ás suas
últimas publicações informam-nos também que os observadores tomaram a resolução, aliás sem o mínimo inconveniente prático, de
iniciar as observações da tarde mais cedo do que é costume. Ora, é
evidente que esse alvitre imprime grande celeridade ao serviço e
merece, por conseguinte, ser tentado em nosso país. Nunca principiamos as medições angulares horizontais antes de 4 % horas da
tarde e jamais as prolongamos alem das 6, o que importa dizer que
apenas dispusemos de hora e meia de serviço, na qual fizemos no
máximo oito medidas. Se tivéssemos podido começá-las mais cedo,
talvez houvéssemos elevado ao dobro o rendimento do trabalho.
No intuito de melhor esclarecer o assunto, vamos transcrever
certos trechos da memória apresentada pelo representante dos Estados
Unidos, o Sr. Pittman, na 14.a Conferência da Associação Geodésica
Internacional, que se reuniu em Copenhague em 1903.
"Continuou-se — diz ele — o plano, adotado em 1900, de fazer
somente 16 observações de cada ângulo pelo método das direções, de
modo que os erros de graduação do limbo e de volta dos microscópios
fossem sensivelmente eliminados pela simples média das leituras correspondentes a cada grupo de quatro medidas".
E mais adiante:
«Ás instruções para os observadores de 1902
continham este parágrafo:
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mente. Releva notar que o parágrafo acima transcrito manda apre
as condições, não pelo aspecto dos sinais ou pela harmonia das
didas, mas pelo fechamento dos triângulos. Em vista daquele alvitr
ficou tão grande o período diurno de observação, que foi possível
diversas vezes terminar em dois dias todas as medições de uma estação
de l.a ordem. Bm 5 das 75 ocupadas, todo o trabalho se fez num
dia, e a compensação final dos triângulos não revelou por isso nenhuma
diminuição de precisão.
Foi de 75, conio acabamos de dizer, o número de vértices ocupados
nessa campanha, sendo que cada observador visitou em média 5 vértices num mês.
Nos últimos 31, a turma deiiorou em média 4 dias em cada um,
inclusive o tempo indispensável para mudar acampamento, vencendo
distâncias de mais ou menos 45 quilômetros. Destarte poude-se,
numa campanha de 8 meses e com pessoal restrito (2 turmas de
observadores e 5 sinaleiros, ao todo 14 homers, e uma turmi de construção de sinais, de 7 pessoas) construir todos os sinais e efetuar todas
as medições de ângulos horizontais e verticais de uma rede de 715
quilômetros de extensão e 75 vértices, cobrindo um arco de meridiano
de cerca de 6° 27'. O custo total do trabalho de campo, incluindo
transportes, ordenados e sinais, dividido pelo número de estações, dá
um quociente igual a 300 dólares
(*).
Que a precisão da triangulação de l.a ordem nada sofreu pela
adoção de métodos rápidos e econômicos, verifica-se do quadro abaixo,
em que se subdivide todo o trabalho em quatro grupos distintos,
delimitados por bases. Ê importante notar que o último grupo foi
o em que se operou com mais rapidez e o que melhores resultados
forneceu.

Na escolha das condições para a observação, devereis
guiar-vos pela idéia de obter a maior celeridade compatível
com a exigência de um erro máximo de fechamento raramente superior a 3" ou de um erro médio pouco maior que l".
Á rapidez do trabalho é preferível a obtenção c e menores
erros.
Inspirando-se nesses preceitos, acharam os observadores de 1902
ser possível começar o trabalho de tarde mais cedo do que habitual-

(*) Cerca de 926JOOO ao cambio de 13.
1Ü9.694
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PRECISÃO DA TRIANGULADA MEDIDA EM 1902 AO LONGO DO 98° MEEIDIANO

SECOXO

Da base de El Reno à rede da base Anthony

Erro médio de um
Erro médio de fechamento de um Erro mdximo do Engulo observado
triângulo, sem fechamento de
consideração do um triângulo
r_+l/SA*
ei u ai
3n

1",19

4",43

£ 0",97

1, 05

2, 17

0, 69

0, 90

2, fiO

0, 63

0, 56

2, 09

0, 45

Da rede da base Anthony à da baae SteDa rede da base Stephenville à base Lam-

As linhas transcritas sugerem grandes reflexões e devem inspirar-nos nos trabalhos futuros.

SEGUNDA PARTE
Depois dessa descrição geral do serviço, afigura-se~nos conveniente descer ainda a certos pormenores técnicos, quer quanto aos
instrumentos, quer quanto aos métodos empregados, afim de que
sobre o assunto não reste a mírima dúvida.
Nesta parte ocupar-nos-emos do seguinte:
I — Aparelhos para produção de sinais artificiais — Heliotrópios e colimadpres — Idéia geral sobre seu funcionamento e retificação — Telegrafia ótica.
II — Azimutal de Bamberg — Descrição — Luneta — Limbo
graduado — Microscópio micrométrico — Retificação destes últimos
— Erro de volta — Tabela para correção das leituras do limbo —
Modo de centrar o instrumento no vértice trigonométrico e de predispô-lo para as observações — Influência dos erros residuais da ratificação dos eixos sobre os ângulos azimutais — Erro de colimação —
Erro de perpendicularismo — Erro de verticalismo—Substituição
dos dois últimos erros pelo de inclinação do eixo secundário — Fórmula de redução das observações — Modo de efetuá-las e de calcular
o valor dos ângulos — Supressão do erro de desigualdade dos munhões
pela inversão da luneta — Supressão motivada do nivelamento do
tí
ixo secundário — Determinação das constantes do azimutal.
III — Teodolito de Bamberg — Descrição — Modo de centrar
° instrumento no vértice trigonométrico e de prsdispô-Io para as
observações — Influência dos erros residuais de retificação dos eixos
sobre as distâncias zenitais— Erro de verticalismo — Erro de perpendicularismo — Erro de colimação — Fórmula do nivelamento
geodésico — Valor do raio terrestre e do coeficiente de refração Correção das distâncias zenitais quando são recíprocas e simultâneas
"-Exemplo numérico — Reflexões finais.

36 —

37

IV — Rápida síntese do método dos mínimos quadrados — Regras
para compensar no vértice os ângulos medidos pelo método de
Schreiber.

I
APARELHOS PARA PRODUÇÃO DE SINAIS ARTIFICIAIS — HELIOTRÔPIOS E COLIMADORES — IDÉIA
GERAL SOBRE SEU FUNCIONAMENTO— RETIFICAÇÃO — TELEGRÂFICA ÓTICA
Durante muito tempo limitaram-se os observadores a apontar
para sinais de madeira ou de alvenaria, os quais, embora vantajosos
sob certos aspectos, apresentam diversos inconvenientes. Em primeiro lugar é claro que devem ter grandes dimensões sempre que
estiverem muito afastadas, Sua visibilidade depende de várias circunstâncias irnodif i caveis, como sejam a posição do sol e o fundos sobre
que se projetam. Por outro lado a iluminação natural causa-lhes
um erro de fase, que é preciso levar em conta nas reduções e que
complica os cálculos definitivos. Ainda mais: basta tê-los visto uma
só vez no campo da luneta, para compreender que não facultam pontaria segura, pois se apresentam quase sempre sob uma cor acinzentada e tanto mais fraca quanto maior é a distância. Logo que o
observador aproxima da imagem o fio negro do retículo, no intuito
de bisetá-la, a cor cinzenta se enfraquece ainda mais por contraste.
Todos esses inconvenientes foram sanados de modo completo
com a invenção do heliotrópio
(*) feita por Gauss, que o deu a
conhecer pela primeira vez em 1822 numa carta a Schumacher e que
começou a utilizá-lo praticamente nas suas medições no arco do meridiano de Hannover.
HELIOTRÓPIO *
"E extremamente simples — escreve Perrier — o princípio em
que se baseiam os sinais solares. Imagine-se que expomos ao sol
(*)
Nome formado de duaa palavra* gregas e cuja aignifkcavão á girassol.
chamam-lhe também elioscópio.

Os italiant

um espelho plano M N (fig. 1). Os raios que incidirem eni um ponto
qualquer O formarão um cone reto, cujo eixo será a reta que une esse
ponto ao centro S do
_
sol e cuja abertura P
O Q será igual ao diâmetro aparente desse
astro, isto é, a cerca
de 32'. Os raios refletidos pelo espelho
também formarão um
cone reto, da mesma
amplitude que o priObservador meiro, e a que servirá
Q'
de eixo o raio refletido O S'f correspondente ao incidente
OS.
O que acabamos de dizer relativamente ao ponto O, aplica-se aos
demais; todos se constituem vértices de uma infinidade de cones luminosos de igual abertura, da mesma orientação e cujos efeitos se
superpõem para iluminar certa posição do espaço, a qual, na prática
c à grande distância, pode ser considerada como se confundindo com
qualquer dos cones refletidos.
Todos os observadores que se acharem no interior do feixe verão
o sol, na direção do espelho, sob a forma de uma estrela brilhante;
a sensação luminosa será quase a mesma que experimentariam eontemplando-o diretamente através de uma abertura, tendo o diâmetro
aparente do espelho. Se este for montado de modo a poder tomar
qualquer posição em redor de um centro, fácil será, imprimindo-lhe
deslocamentos convenientes, manter o feixe luminoso numa direção
constante e iluminar sem interrupção toda uma zona do espaço.
(Note sur Ia mélhode et lês instruments d'observatiori).
Para perceber urna imagem do sol, é indispensável que o observador fique dentro do feixe refletido. Ligeira ponderação logo
rnostra que ela será a mais intensa possível, quando o eixo do cone
(O S', fig. 1) passar pelo ponto de observação. O heliotrópio deve,
pois, ser munido de dispositivos especiais que permitam realizar essa
condição e mantê-la invariável durante algum tempo

— 39

— 38 —

Há diversos tipos de heliotrópio. O inventado por Gausa é
extraordinariamente engenhoso, mas apresenta o grande inconveniente de exigir longa retificação, bem como- de ser custoso e pesado.

pino exisstente no pilar de alvenaria (fig. 3). Retira-se depois a chave
bem como o parafuso f, indicado na fig. 2, e põe-se a mesa de modo que
a peça D penetre na cavidade em que estava f (*).
Uma vez instalado o heliotrópio, resta orientá-lo de modo
que o eixo do cone refletido
passe, como há mister, pelo
centro do instrumento destinado às medições angulares.

O mais barato e simples de todos é o do serviço geodésico alemão,
conhecido pelo nome de heliotrópio de Bertram. Os nossos são desse
tipo e foram fabricados por Bamberg, em Friedenau, perto de
Berlim (*).
O heliotrópio de Bertram consta de uma pequena mesa de carvalho AA (fig. 2) de Om,525 de comprimento e 0,m100 de largura, que
repousa em três pés muito curtos, dos quais um (b) é formado
por um parafuso suscetível de variar-lhe a inclinação. Instala-se
numa de suas extremidades um espelho plano e quadrado de
0,ln085 X 0,m085, de área, capaz de tomar qualquer posição e tendo
no centro um pequeno orifício, cujo importante destino breve conheceremos. Coloca-se na out-ra extremidade a peça C, terminada na
parte superior por um pequeno tubo (e), aberto apenas do lado do
espelho e pintado de branco no fundo. O tubo liga-se à peça por uma
charneira e pode estar quase na horizontal, como se vê na figura do
centro (heliotrópio completo), ou levantado, como na primeira figura
da direita. No interior de C cruzam-se dois fios (**).
Prende-se o heliotrópio ao vértice trigonométrico do seguinte
modo; Aparafusa-se a peça D, mediante a chave E, na cabeça do
(*) O Heliotrópio de Bartrara foi utiliaado pela primeira vez na mediíão do aroo do meridiano da Prússia Oriental (1831-1834) e descrito pelo General Bayer na obra: Die Kustenvermessune und ilhre Verbindung mit der Berüner Prundtinie, Segundo Bauemfeind, Bayer
afirmava oaber ao construtor Repsald, de Hamburgo, a idéia do aparelho, o que era contestado
por Bertram.
(**) São ambos de orina e podem ser facilmente substituídos no campo, quando por acaso
•o partem.

;/// ////////// ////// ///f/m
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Utiliza-se para tal fim a
linha de visada definida pelo
pequeno orifício do espelho e
pelo cruzamento dos fios do
retículo existente em C, isto
é, emprega-se o aparelho como
se fosse uma alidade (**).
.,,.,,„_ Como não se pode ver o cru*Tf/~t'fir
zamento dos fios do retículo,
estando d e i t a d o o tubo e,
cumpre levantá-lo antes de
iniciar a operação.

Posto depois o espelho na vertical e voltado para C, visa o observador pelo pequeno orifício e procura fazer com que a linha de visada
passe no vértice a que devem ser enviados os sinais, o que consegue
facilmente, movendo a mesa em altura (com auxílio do parafuso b)
e em azimute.
Terminada essa primeira parte, torna-se a pôr no horizontal o
tubo e e move-se o espelho até que o fundo branco do tubo se mostre
luminoso e apareça nele um ponto negro correspondente ao fuso do
espelho. Prossegue-se a operação até que esse ponto coincida com
o centro do fundo do tubo.
Alcançada a coincidência, há certeza de que o feixe luminoso se
dirige nas melhores condições ao vértice apontado. E claro, porem,
(*)
Este parafuso serve para prender o heliotrópio na caixa e para fixá-lo num suporte
qualquer de madeira.
(**) O construtor fá-Io de modo que o plano vertical que contem a linha de viaada passe
polo eixo do orifíoio em que se vá o parafuso /, e, por conseguinte pelo vértice trigonométrico.
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que o movimento do sol desfaz a curto trecho a orientação do feixe
como se verifica pelo desvio do ponto negro. Para que a imagem
solar não desapareça na outra estação, nem diminua de intensidade,
deve o heliotropista vigiar atentamente o ponto e esforçar-se, com
movimentos impressos ao espelho, para que ele não abandone o centro
do círculo branco. Segundo Jordan, é suficiente restabelecer a orientação de minuto ern minuto.
Conforme a hora da observação, o estado atmosférico e a distância
em que estiver o heliotrúpio, pode o observador ter necessidade de
diminuir a intensidade luminosa da imagem solar. Este caso se nos
deparou logo no começo do trabalho, visto termos de visar para um
ponto (o extremo S W da base) apenas afastado de
uns sete quilômetros. À solução natural, e a que
recorremos, é reduzir a superfície refletora do espelho, mediante diafragmas. Os nossos são formados
de pequenas chapas de zinco, de bordos virados e
(D'apivacjma) tendo no centro uma abertura circular. Prendem-se
com. facilidade ao espelho, de modo que o feixe
luminoso deste coincida com o centro de abertura. Damos-lhe numeração seguida, a começar do maior.

O

NÚMERO
DO
DIAFBAQHA

I)!ÂMBTKO
DA
ABKRTDHA

fragma das últimas observações, depois de haver acendido o heliotrópio, isto 6, de ter mostrado com uma grande emissão de luz, estarem
prontos para o trabalho.
"Ultimamente —escreve Jordan —usa-se um meio mais simples
e melhor de enfraquecer o brilho da imagem, o qual depende exclusivamente do observador. Consiste om cobrir a objetiva do azimutal
ou do teodolito com um diafragma de rede (Gitterblend), formado
por um tecido frouxo, como crcpe (Flortuch), musselina (Musselin)
etc. O professor Bruns tratou do assunto no /íeitschrift für Instrumentenkunde de 1883, pág. 38, notando ser expediente utilizado há
mais de meio século na Astronomia prática. Nunca se devem antepor à objetiva vidros de cor, pois seriam capazes de desviar a luz."
(Handbuch der Vermessungswescn, ;í.° vol. — pág. 40. 4.a edição).
Esqueceu-nos ensaiar no campo o diafragma de rede, mas intentamos faze-lo na primeira oportunidade.
Acontece as vezes não ser exeqüível dar ao espelho B a posição
conveniente, quer em vista da situação do sol, quer pela circunstância do heliotrópio ficar na sombra de um objeto vizinho e irremovivcl, como seja, por exemplo, o sinal de madeira que circunda
o pilar. Reeorrc-se então a um segundo espelho (G). Cada heliotrópio dispõe ainda de uma chapa (H), que se pode montar no extremo da mesa e na qual se introduz um vidro verde (h") para enfraquecer a intensidade luminosas.

0,045
0,040
4

COLIMÂDOR ÓTICO

0,035

Antes de iniciar as medições, deve o observador regular a intensidade luminosa da imagem do sol.
9
Caso seja necessário mudar o diafragma, ordena a manobra mediante sinais convencionais, feitos com um heliotrópio montado perto
do azimutal. Abrevia-se muito essa operação preliminar e indispensável, recomendando aos sinaleiros que ponham sempre o dia-

O aparelho de telegrafia ótica do coronel Mangin, quo utilizamos
como colimador, ó formado por uma caixa prismática de folha do ferro,
tendo no geu interior três peças fundamentais: um sistema ótico
convergente M' N' M N, uma luneta L L e uma lâmpada de querosene (fig. 5).
O sistema convergeulo, ou a objetiva, conaía de duas lentes de
°.30m de abertura exterior (*).
(*) Afora osee tipo, que é O maior, fabrica i> construtor Morin doía oubroa com objetiva
0,24m o 0,14m de diâmetro.
A caixa do Colimador de O.SOin tem 0,54in X 0,37m de base e
<M3
altura.
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O aparelho é construído de modo que o ponto mais brilhante da
chama da lâmpada possa ocupar o foco principal da objetiva e sejam,

(3) í^Vidro despolido

~- Reticulo

Fio5
D
por conseguinte, paralelos todos os raios refratados. Atrás da lâmpada há um pequeno espelho côncavo mn, destinado a encaminhar
para o lado dá objetiva os raios luminosos que irradiem para o lado
oposto.
RETIFICAÇÃO DO COLIMADOR
Entre os acessórios do aparelho, nota-se um tubo fechado numa
extremidade por duas lentes plauo-convexas e a que se pode associar
pela outra a peça 3 ou 4 (fig. 6). Na primeira existe apenas um
vidro despolido, como o das câmaras fotográficas, sobre que estão
traçadas duas linhas perpendiculares.
Na segunda há duas lentes e entre elas um retículo. A peça
obtida pela associação de 3 e 5 chamaremos, por abreviação, ocular I,
e a pela associação de 4 e 5 ocular II. Ambas podem ser introduzidas
no tubo D D (fig. 1), depois de se haver retirado a lâmpada e o
espelho. A linha que une o centro ótico da objetiva ao cruzamento
dos fios (ou traços) do retículo de qualquer flas oculares, quando no
alongamento D D, forma o eixo ótico do colimador,
O fabricante esforça-se, não só para centrar as duas lentes do
sistema convergente, isto é, para que os centros das superfícies es*féricas que a constituem fiquem sobre uma mesma reta (eixo prin-

F,g.6

cipal do sistema), como para que esta passe pelo cruzamento dos fios
do retículo da ocular.. Desse modo o foco principal do sistema convergente estará situado no eixo ótico do colimador.
Em vista disso compreende-se logo que toda a retificação do
aparelho deve resumir-se em fazer:
1.°) que o eixo ótico do colimador possa passar no vértice a que
se deve enviar a luz;
2.°) que o ponto mais brilhante da chama fique no foco principal da objetiva, o qual deverá, por construção, achar-se naquele
eixo.
Se o eixo ótico da luneta LL for paralelo ao do colimador, bastará
apontar com ele para o vértice que serve de objetiva, afim de que se
realize a l.a condição. De fato: como os dois eixos estão muito
próximos e o vértice muito afastado, o paralelismo deles permite que
se oriente um pelo outro.
A primeira cousa a fazer no aparelho deve ser, pois, realizar o
paralelismo dos eixos. Eis como se consegue isso: monta-se a ocular I
e aponta-se com o colimador para um objeto afastado pelo menos um
quilômetro, e bem nítido, de modo que a imagem dele se forme sobre
o vidro despolido e no cruzamento dos dois traços. Observa-se depois
o mesmo objeto pela luneta L L. Se a imagem estiver no centro
do campo, existe o paralelismo desejado. Se não estiver, cumpre
obrigá-la a ocupar o centro, deslocando a luneta, mediante os parafusos C1 e C! (fig, 7).
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D1AFRAGMAS EXTERNOS

Caso seja pouco luminosa a imagem do vidro dcspolido, opera-se
a retificação com a ocular II de preferência a 1. Como o aparelho é
dotado de grande estabilidade, não é indispensável verificar diariamente o paralelismo dos dois eixos.
Quanto à 2.a condição, é este o modo prático de obtê-la: acende-se
a mecha, depois de apará-la na horizontal e de chanfrar-lhe os bordos;
põe-se a chaminé no lugar .e a lâmpada no
seu alojamento, de forma.que a parte mais
larga da mecha fique no sentido longitudinal do colimador; instala-se a ocular I (depois de retirar-se o espelho) e move-se a
lâmpada até que o eixo vertical da imagem
da chama passe pelo centro do vidro despolido; abaixa-se ou levanta-se a mecha até
que o ponto mais brilhante da chama corresponda a esse centro ;prende-se finalmente
o suporte da lâmpada, mediante um parafuso
cuja cabeça serrilhada, aparece debaixo do
F,g7
colimador. Feito isto, retira-se a ocular e
põe-se de novo o espelho côncavo. Resta somente dar a este último
posição adequada. Para isso coloca-se o observador em face da objetiva com um dos olhos aproximadamente no eixo ótico e procura,
mandando torcer levemente o espelho por um auxiliar, fazer coincidir
as duas imagens que divisa, uma das quais lhe é fornecida pela
objetiva e outra pela objetiva e pelo espelho.
Efetuadas essas retificações, está o colimador pronto a funcionar;
bastará visar qualquer vértice com a luneta, para que a ele se encaminhe o feixe luminoso nas melhores condições.
Empregamos com o colimador dois tipos de diafragmas: externos
e internos.
Os primeiros eram dispostos fora da caixa e em frente à objetiva;
os segundos na pequena abertura do colimador entre a objetiva e a
fonte emissora de luz.
Tinham estas dimensões. (*):
(*) Sô podemos visar de um extremo da bane para O outro, empregando o diafragma interno n 4.

NÚMEROS

DIÂMETROS DA. ABBIITURA

1
2
3

6

0, 08

7

0,042

11

DIAFRAGMAS INTERNOS

NÓUBKO3

Dl A METROS DA ABERTURA

0,020 m
0,012
3

0,010

0,006

Os aparelhos de Mangin também se prestam a produção de sinais
solares. Para isso retira-se a lâmpada e o espelho côncavo, introduz-se
tanto quanto possível a ocular I K (fig. 8) aa abertura D D (fig. 5).
Desse modo a pequena abertura circular S ficará no foco principal da objetiva ou irá substituir o ponto mais brilhante da chama
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6) que a inclinação de H H, ou melhor do heliostato
deve ser igual à latitude da estação.
Cumpre-se esta segunda cláusula mediante um arco graduado a.

Fícr.'
da lâmpada. Manobra-se depois o espelho m'n', até que a imagem
do sol desapareça na abertura S.
Acompanha o aparelho um pequeno heliostato cujo modo de
funcionar resulta claramente da (fig. ty.

Os suportes para colimadores, a que já tivemos ocasião de referir-nos, apresentam, mais
ou menos, a forma de dobradica (fig. 10 e 11). Prendese cada >um deles ao pilar
de alvenaria aparufusando a
porca l na cabeça do pino
que assinala o vértice trigonométrico. Para montar o
colimador, basta fazê-lo descançar sobre a tábua A B, de
modo que o pino l penetre
FialO
o
numa cavidade adrede aberta no fundo da caixa; aparafusa-se depois, na cabeça do dito pino,
a porca que reveste essa
Q
.r,.,,m,_ @
sa/f//l//f/////////ir///////f/././j
r///////1//
/////
cavidade e que se divisa
no compartimento anterior
do colimador ótico.

Fig..il
TELEGRAFIA ÓTICA

Advertiremos somente:
a) que a base R do heliostato deve ser orientada segundo o meridiano;

Toda a correspondência entre os vértices fez-se por meio de
eclipses do feixe luminoso do colimador ou do heliotrópio. Um
eclipse curto indicava um ponto e um longo um traço.
Como a telegrafia ótica não deixa vestígio material, devem os
operadores ser cuidadosos e ter alguma aptidão para o serviço. O
código telegráfico mais resumido é sempre o melhor, pois até um soldado de inteligência comum o decora sem dificuldade. O nosso
constava de dez números de alfabeto de Morse, a que daremos estas
significações:
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1 .-

Diminua o diafragma

2 , .

Aumente o diafragma

3 . .

Retifique o colimador

4

. .

Não entendo. Repita o sinal

5

. .

Pasae para os diafragmas externos

6 —

Passe para os diafragmas internos

y

Vou medir hoje distâncias zenitais

8 —
9 —
10 —

Estií, bem. Vou começar a medir
Retifique a posição da chama
Vou medir hoje a noite.

Todas as vezes que a imagem se apresentava em más condições
suspeitávamos provir o fato de desvio na posição da lâmpada, passávamos ao sinal 9. O sinaleiro montava então a ocular I, refazia
o exame da chama e esperava a nossa apreciação.
Mais de uma vez acontecia notarmos que as imagens eram péssimas
pela circunstância de todo o feixe luminoso passar ao lado da nossa
estação, o que logo descobríamos afastando-nos dela e verificando
a olhos desarmados que o brilho da luz aumentava som o nosso
afastamento. Assim procedendo, chegávamos até a assinalar proximamente no terreno a posição do eixo e por conseguinte o desvio. É
óbvio que o defeito seria explicável quer por má colocação da lâmpada,
quer por falta de paralelismo entre o eixo da luneta do colimador.
Passávamos então o sinal 3. O sinaleiro procedia à retificação completa do aparelho, utilizando-se da imagem do nosso colimador; isto
é, do colimador montado perto do azimutal.
Logo que a imagem ficava boa e nos dispúnhamos a medir, fã-,
zíamos o sinal 8.
Indicávamos a terminação do serviço com dez eclipses curtos^
Tanto a. emissão como a interpretação dos sinais reclamavam
certo tirocínio. A dificuldade maior está sempre na interpretação,
mas reduz-se de modo extraordinário se nãoé houver dúvida possível
entre um ponto e um traço.
Para isto basta que o eclipse-poato seja bem curto e o eclipse
traço bastante longo. Fazíamos aquele contando aproximadamente
um segundo de tempo e este sete segundos.

II

AZIMUTAL DE BAMBERG - - DESCRIÇÃO -- LUNETA. LIMBO GRADUADO — MICROSCÓPIO MICROMÉTRICO
- RETIFICAÇÃO DESTES ÜLTIMOS — ERRO DE VOLTA
- TABELA PARA COKREÇÃO DAS LEITURAS DO LIMBO
- MODO DE CENTRAR O INSTRUMENTO NO VÉRTICE
TRIGONOMÉTRICO E PREDISPÔ-LO PARA ÁS OBSERVAÇÕES -- INFLUÊNCIA DOS ERROS RESIDUAIS DE
RETIFICAÇÃO DOS EIXOS SOBRE OS ÂNGULOS AZIMUTAIS -- ERRO DE COLIMAÇÃO -- ERRO DO PERPENDICULARISMO - ERRO DE VERTICALISMO SUBSTITUIÇÃO DOS DOIS ÚLTIMOS ERROS PELO DE
INCLINAÇÃO DO EIXO SECUNDÁRIO — FÓRMULA DE
REDUÇÃO DAS OBSERVAÇÕES — MODO DE EFETUÁLAS E DE CALCULAR O VALOR DOS ÂNGULOS — SUPRESSÃO DO ERRO DE DESIGUALDADE DOS MUNHÕES PELA INVERSÃO DA LUNETA -- SUPRESSÃO
MOTIVADA DO NIVELAMENTO DO EIXO SECUNDÁRIO
- DETERMINAÇÃO DAS CONSTANTES DO AZIMUTAL
O azimutal de Bamberg n. 9132 consta de duas partes fundamentais, que se acondicionam em caixas distintas: a luneta (F) e a
peça R S B, composta: do círculo de base (R S), a que estão presos
os parafusos colantes do limbo graduado (K), do eixo (B) terminado
em forquilha para receber os munhões da luneta; dos microscópios
niicrométricos (M e Mj); do parafuso de pressão (E) e do de chamada
(G) (fig. 13) (*). Podem estar associados de dois modos diferentes. Num o^tambor do micrômetro da luneta fica à direita do
observador que contempla o instrumento, pronto a observar; noutro
à esquerda. Distingui remos os dois casos, dizendo que no primeiro o
instrumento está na posição direta (abreviadamente P D ou T D)
e
no segundo na inversa (PI ou TE).
(*) O azimutal a que nos referimos no texto difere do da fig. 13 em ter a mais um micr<3ro na ooular.
1Ü9.Ü94
F. l
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LUNETA

(LunetaS/ista de cinis RO)

A luneta do azimutal compõe-se
de uma objetiva (fig. 14) de 54 mm
de abertura e 65 cm de distância focai
principal e de uma ocular formada por
duas lentes bi-convexas (A~B) (*).
Entre a objetiva e a ocular interpõe-se o retículo, constituido,como se
vê na (fig. 15) por 8 fios (2 horizontais e 6 verticais) e por um movei (ab).
A ocular está associado um parafuso micrométrico, por cujo intermédio
se podem imprimir ao fio movei pequenas translações e avaliar certos ângulos.
Chamaremos eixo ótico da luneta a
linha que une o centro ótico (o) da
objetiva ao ponto (m) (fig. 15) do
fio movei, equidistantes dos fios horizontais.
Ê claro que a posição do eixo ótico ficará dependendo da do fio movei.
Assim quando este fio estiver em l
(fig. 14) o eixo ótico será 11', quando
em 2, 22' e quando em 3, 33'.
A cabeça do parafuso micrométrico
está dividida em 100 partes e cada uma
vale aproximadamente 0,8" quer dizer
que, se o fio movei estiver em 2 (fig.
14) e levarmo-lo a posição l, mediante
um deslocamento angular do parafuso
igual a uma divisão, a 2." posição do
eixo ótico (11') fará com o primeiro 22'
um ângulo (a) de O",8, tendo para vértice o centro ótico da objetiva.

(*) Não temos informação de Bamberg sobre a ooular.
Sem dúvida nSo é nem de
Ratnsden, nem de Huyghens, Pelos característicos exteriores parece-nos a ortoacópiea de Kelner,
cuja principal vantagem é o aplanetismo. Nosso instrumento está munido de duaa dessas ocularea; uma aumenta 54 veies e outra 78.

Ê da máxima importância prática sabermos as posições
relativas do eixo ótico.
Para isso, vê-se
no campo da luneta
(fig. 15) um p e n t e
negro munido de 26
dentes. Examinando-o
da esquerda para a
direita, nota-se que aos
dois primeiros dentes
sucede uma cavidade
triangular maior do que a existente entre eles; que a essa cavidade se
segue um grupo de cinco dentes, depois outra cavidade, depois ainda
mais cinco dentes e uma cavidade (p) maior que as restantes. A partir
daí para a direita, todo o pente é simétrico da parte descrita. Fácil
é reconhecer que o fio movei está no meio da cavidade que separa
dois dentes, sempre que lermos zero no tambor do parafuso; e que,
se imprimirmos a este uma rotação de 360U, o dito fio ira ocupar o
centro da cavidade vizinha. Desse modo percebe-se que cada dente
serve para indicar uma volta do parafuso, e que o conjunto deles
pode ser utilizado como escala para assinalar as posições do eixo
ótico. Convencionemos, por exemplo,, chamar zero à 1.* cavidade
grande que sucede aos dois primeiros dentes e numeremo-las seguidamente para a direita. Se o fio movei se encontrar na cavidade
(p) e lermos zero no tambor, diremos que ele dista da origem 10 voltas
(10 dentes) ou que a leitura do micrômetro é:
M = 10V

ou ainda

M = 1000d

visto uma volta compor-se de 100 divisões. Se, porem, o fio estiver
em áb,- isto é, cair sobre um dente, contaremos primeiro todos os que
o separam da origem e obteremos depois a fração inferior a um dente
ou a uma volta, lendo o tambor do parafuso.
A leitura relativa à posição 06 é, portanto:
M = oq + qr

Porem
oq = 12 dentes = 12V = 1200d
qr = 45^ 5 (leitura do tambor)
Logo

M = 1245d, 5

Conclue-se do esposto que cada posição do eixo ótico se caracterisa
por uma leitura do micrômetro.
Entre todas às que ele pode ocupar, uma há de máxima importância: a em que ele fica perpendicular ao eixo de rotação (ed) da luneta (fig. 14).
Sempre que tal fato ocorrer, diremos que o eixo ótico não tem
eolimação ou que a leitura que o define M° é a leitura sem colimação (*).
Este nome provem de chamar-se colimação ao ângulo que o eixo
ótico, em qualquer de suas posições, forma com a que ele ocupa quando
se verifica o mencionado perpendicularismo.
Em nosso instrumento tem-se, mais ou menos,
M° = 10V = 1000d, O
Convém notar desde já que uma leitura qualquer do micrômetro,
superior a M°; indica que o fio movei está à direita de l (fig, 14)
ou que o eixo ótico correspondente (22') passa, no exterior da luneta,
à esquerda do eixo sem colimação (11'); e que uma leitura inferior
a M° indica, ao contrário, estar o eixo ótico à direita do sem colimação,
na hipótese, bem entendido, do instrumento achar-se na posição
direta. Se estivesse na inversa, verificar-se-ia exatamente o contrário.
Também se distinguem as posições do eixo ótico dando sinais
diferentes aos ângulos (a e /?) que ele forma com o eixo sem colimação.
Convencionemos, por exemplo, chamar positiva a colimação sempre
que, estando o observador em face do instrumento, pronto a observar,
o eixo ótico prolongado passe à direita do sem colimação e negativo
no caso contrário. Desse modo a colimação a será negativa e 8
positiva (fig. 14).
{*)

Indicaremos em breve o modo de determiná-la cota vigor.
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É claro que a inversão da luneta importa mudança no sinal da
colimação de um eixo. Se o considerado for 22' e a sua colimação
negativa, a inversão da luneta fará que ele ocupe posição simétrica
do lado direito de 11' e que a sua colimação se torne positiva.
Representemos por Mg a leitura correspondente à posição 2,
por M3 a relativa a 3, e por d" o valor de uma divisão do tambor,
expressa em segundos.
Teremos evidentemente, lembrando-nos que na posição direta
(fig. 14) as leituras cre&cem de 3 para 2.

a = (M2 — M') d
= (M° —

d"

(1)
(2)

Mas, pela convenção, (a) deve ser negativo; logo, para que seu
valor resulte de (1), com o respectivo sinal deveremos escrever:

a = (M° — M2) d'

(3)

visto sabermos que M° é menor que M2.
Poderemos generalizar as fórmulas (2) e (3) deste modo:
cd = (M" ~ M) d'

y

(PD)

(4)

isto é, escrevendo que a colimação de um eixo definida pela leitura M, é sempre igual ao produto de
d" pela d;ferença, tomada com seu sinal, entre M°
e M.
Coloquemos agora o instrumento na posição
inversa (fig. 16). O eixo 22', que estava à esquerda,
virá para a direita e o 33' irá para a esquerda. As
colimações desses eixos mudarão de sinal: c, que
era negativo, torna-se positivo, e /J adquire o sinal
menos. Os ângulos continuam invariáveis, trocam
porem de sinais. A fórmula da colimação, na posição inversa, deve ser, pois, a da direta com o sinal
contrário:
d - — (M° -- M)

(P D

(5)

Nada mais fácil agora do que fundir as expressões (4) e (5)
numa única fórmula geral:
f + PD
c = ± (M° — M) d" ^
l— PI

(6)

As considerações feitas resumem-se no seguinte:
1.° — O eixo ótico pode ter diversas posições na luneta e, portanto,
no espaço, conforme as que ocupar o fio movei, e cada qual se distinguira por uma leitura (M) do micrômetro.
2.° — Entre todas salienta-se uma: a em que o dito eixo é perpendicular ao da rotação da luneta. Chamar-lhe-emos, quando
nessa posição especial, eixo sem colimação e diferenciaremo-lo pela
leitura que lhe corresponde (M°).
3.° Denomina-se colimação de um eixo ótico qualquer o ângulo que ele forma com o sem colimação.
4.° A colimação do eixo ótico 6 positiva (por convenção) quando
(estando o observador pronto a observar em face do instrumento)
de passa, fora da luneta, à direita do sem colimação, e negativa no
caso contrário.
5.° A colimação é dada com o sinal respectivo, pela fórmula
geral:
+ PD
c = ± (M — M") d"
(6)

LIMBO GRADUADO E MICROSCÓPIOS MICROMÉTRICOS
O limbo graduado (R) tem 27 cm. de diâmetro e pode mover-se
livremente em torno do eixo vertical do instrumento, sempre que
afrouxarmos, mediante os raios Z (fig. 14), um anel concôntrico
a esse eixo. O azimutal de Bamberg é, por conseguinte, reiterador.
Há duas graduações no limbo: uma de 30 em 30', visível a
olhos desarmados c a que se apoia o índice I; e outra, exterior a
essa, cuidadosamente gravada sobre uma coroa circular de prata. A
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primeira destina-se a facilitar as reiterações, indicando rapidamente
as posições adequadas do instrumento, enquanto a segunda é a que
se utiliza nas medições angulares. Ambas correm no sentido do
movimento dos ponteiros de um relógio. A
sobre prata está feita pelo modo indicado
na (fig. 17), isto é, cada grau subdividese em 12 partes, de forma oue a menor diFio.i?
o
visão do limbo eqüivale a 5'. Todas as fraçOes inferiores a este arco são apreciadas por um órgão especial,
denominado microscópio micrométrico, de que há dois exemplares em
nosso azimutal (M e MI), situados a 180° um do outro.
O microscópio micrométrico, representado esquematicamente na
(fig. 18), consta em resumo de uma
objetiva O, de uma ocular de Rainsden, formada por d u a s l e n t e s
plano-convexas M - - N e de um
parafuso micrométrico (P) que faculta imprimir pequenas translações
a um retículo (ri r«) constituído por
dois fios paralelos e vizinhos (vide
fig. 25).
No intuito de bem esclarecerlhe o funcionamento, vamos recordar
certos p r i n c í p i o s de ótica geométrica (*).
Seja B C (fig. 19) uma lente
convergente, a que a reta A O A'
serve de eixo; A um ponto luminoso
e A' sua imagem.
Denominemos:
f a distância focai principal
da lente.
D a distância de A ao centro ótico O
d a distância de A' ao centro ótico O
(*) Limitamo-noB ao caso simples de lentes delgadas o da pequena abertura, poia baatam
inteligOnoia do aaaunto.
Utilizaríamos de preferencia a belft teoria da Gausa sobre aa lentes
Hiit-SBiis, se já estivesse suficientemente difundida em nossos oviraoe superiores.
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Fig.13
A física estabelece uma relação definida:
(7)
D
d
f
chamada equação dos focos conjugados, entre D, d e f, a qual se
verifica não só quando o ponto luminoso se encontra no eixo, como
quando está na vizinhança dele.
De (7) obtém-se facilmente:
_1_

JL

f

D

JL
D

~f

fD

Fig.20
ou
d =

_L
"D

f D
D —f

1
f

i

1

(8)
JL
D"

d —f
fd

d

Fig

59

— 58
ou
D-

fd
f

(9)

Representemos por O o comprimento da linha L M e por i o
da sua imagem. Dos triângulos L O M e L' O M' deduz-se
O

(10)

d

D

Se fizermos em (8) D = «>, teremos para distância da imagem
Donde

d - f

od
D

o que eqüivale a dizer que os raios paralelos ao eixo (fig. 20) convergem no foco principal posterior.
Se imaginarmos em (9) 5 = », acharemos

Eliminando d entre esta equação e a dos focos conjugados

D = f
fato que exprime serem refratados paralelamente, os raios que emergem de um ponto luminoso situado no foco principal anterior (fig. 21)
Todas as vezes que o ponto A entre o foco anterior e a lente

(11)

l
f

JL + J.
D
d

(7)

tem-se
d =

Df
D —f
od
D

_ __

-

,J

(D < f), o denominador de (8) e, por conseguinte, d será negativo,
isto é, a imagem formar-se-á à esquerda da lente (imagem virtual).
Obtém-se facilmente a imagem L' M' da reta L M, utilizando
na pesquisa de I/ e M' apenas dois raios característicos: Consideremos, por exemplo, os raios incidentes L C e L O. Em vista do
que dissemos, o raio refratado C L' deverá passar pelo foco principal F',
por ser paralelo ao eixo da lente. Quanto » L O refratar-se-á sem
desvio angular, visto passar pelo centro ótico. A interseção dos
dois (L') é, portanto, a imagem de L. Construção semelhante ministrará a imagem (M') de M. Vê-se pelo exame da figura que a
imagem de L M é real e invertida.

F10-23

ou

of
Ic

(12)

Esta expressão dá-nos a grandeza da imagem em função da do
objeto (0), da distância deste ao centro ótico (D) e da distância
focai principal (f).
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Nota-se pela sua estrutura que i crescerá todas as vezes que D
diminuir ou que o objeto se aproximar do foco anterior sem passar
para a direita dele (fig. 22).
Quando esta última hipótese ocorrer, o denominador de (12)
ficará negativo e a imagem se tornará virtual; isto é, formar-se-á do
mesmo lado do objeto (fig. 23).
Que neste caso a imagem deve ser maior do que o objeto, percebe-se imediatamente. De fato D é positivo e menor do que f,
logo
D — f < f
Sendo na fração

f
D —f

o denominador menor que o nu-

merador, é óbvio que

D —f

> l

ou ainda, tomando em consideração (13)

(J-e)
f

f

D =

(14)

Donde se conclue que a distância (D), a que o objeto deve estar
da lente, fica determinada pela posição do olho em relação à lente (e)
e pela distância da visão distinta (J).
Se o objeto se achar por acaso mais próximo da lente, a margem
aparecerá confusa e o observador só lhe restituirá apreciada nitidez
afastando a lente, até que entre ela e o objeto medeie a distância D.
Se acontecer o inverso, será mister aproximar da lente o objeto
contemplado.
Ao contrário do que poderia parecer à primeira vista, quase não
tcem influência sobre o valor de d as oscilações do olho com relação
à lente. Escrevamos a fórmula (14) deste modo

e, portanto,

f —e i— l

l—

of
D —f

> O

of
D —f

> O

D = f

f —e

= f

l

ou
i =

Tal é o caso da lupa ou do microscópio simples (fig. 23). Pondo-se um objeto de pequenas dimensões entre a lente e o seu foco
anterior, poderemos ver-lhe a imagem direta e amplificada. Inútil
é dizer que a imagem I/ M' deve ficar a uma distância do olho igual
ao que se chama em ótica distância da visão distinta (cerca de 20 a
30 cms).
Façamos
J = d + e
(13)
Sabemos, porem, que
fd
D =
(9)
D —f

— fd
—d —f

D = f

f —e

i

l—

J2

Efetuando a multiplicação até o õ.° termo e simplificando, tem-se

D . f [I--JLj + -Lj

f e

~j '

Vejamos agora qual o valor de D quando o olho está junto à
ocular (c = o) e quando dela se afasta a uma distância igual a f

(e = f)
Façamos com Jordan

ou, por ser d negativo na (fig. 23)

D

Desenvolvamos o 3.° fator pela lei do binômio, parando no 3.'
termo virá

fd
d + f

J = 25 cm
f = l cm

(visão distinta)
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Resultará
D = 9,616

mm

(para e = o)

D = 9,600 mm

(para e = f)

A diferença entre os dois é apenas de 0,016 mm o que confirma
a nossa proposição.
Os fatos sintetisados nas fig. (22 e 23) esclarecem-nos quanto ao
funcionamento do microscópio micrométrico.
Seja cl uma lente convergente, cujos focos principais são f e f
(fig. 24). Ponhamo-la em face do limbo a uma distância um pouco
maior que a distância focai principal. Formar-se-á uma imagem a' 6'
real e amplificada do intervalo áb da graduação.
Coloquemos agora outra lente convergente mn sobre (ocular)
a primeira, de modo que a imagem a'b' se forme entre ela e o seu
foco anterior. Ê claro, em vista das considerações anteriores, que
a nova lente operará à guisa de lupa,
isto é, t r a n s f o r m a r á em virtual
1
(a"b") a imagem real (a'b'), ampli'F
ficando-a.
Se houver no plano a'b' um
retículo formado por dois fios (ri r2)
a ocular também dará dele uma imagem virtual e amplificada (r/ r/).
Tal é, nas suas grandes li1
' nhas, a função ótica do microscópio
; composto.

entre A 'e B, e cujos elementos cardeais, se determinam sem dificuldade. Diremos, portanto, que a objetiva O ministra uma imagem
(a'b')> real> invertida e amplificada, de graduação àb, que a ocular
de Ramsden transforma em virtual, amplificando-a.
Antes de prosseguir, convém notar que a grandeza linear da
imagem a'b" ou o afastamento aparente de s "b", depende da posição
relativa das lentes e da distância a que a graduação está da objetiva
(fig. 24). Se aproximarmos ab de cl, a imagem a'b' crescerá, conforme
mostramos; a nova imagem irá formar-se mais perto da ocular. Em
vista do que há pouco dissemos, o observador só a perceberá nitidamente, puxando para si a ocular ou afastando-a da objetiva,. A
manobra a executar seria
o inverso desta, se aumentássemos a distância entre
a objetiva e a graduação.
Destarte tem o observador um meio simples de
regular à vontade a grandeza linear da imagem
fornecida pelo microscópio
micrométrico. Para facilitar-lhe a operação existem no instrumento os
parafusos f, g e o (fig.
24 a) que mantém o microscópio a certa distância do limbo e fazem, que a objetiva e a
ocular guardem posição relativa determinada.

b" r,'

fig 34

Nada mais fácil que aplicar
.t agora estas noções ao microscópio
. Q micrométrico (fig. 18). A circun* stância de haver ali duas lentes
na ocular, em» nada invalida o raciocínio, pois se demonstra ern ótica
que elas funcionam como se fossem uma única lente, cuja posição

Olhando pela ocular, o campo do instrumento se nos apresenta
como na fig. 25, isto é, vemos 1.°, alguns traços da graduação do
limbo; 2.°, dois fios paralelos (ri e TZ), que poderemos deslocar à
vontade girando o parafuso P (fig. 18); 3.°, um pequeno pente
negro formado por 12 dentes, que uma cavidade triangular separa
em 2 grupos iguais.
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Ponhamos os dois fios do retículo nessa cavidade, de modo a
ler zero no tambor do parafuso; demos depois a este uma rotação
de 360°. Veremos que os dois fios passam a ocupar a cavidade triangular vizinha. Aqui, pois, como no micrômetro
da luneta, os dentes indicam voltas completas do parafuso.
Examinando o tambor graduado,
nota-se que está dividido em 60 partes,
pela forma indicada na fig. 26. Movamos o parafuso até que um traço da
graduação fique precisamente entre os
dois fios do retículo, isto é, apontemos
para um traço da graduação, corno se
costuma dizer sinteticamente.
Depois façamos o mesmo com o
traço vizinho (fig. 27). Será fácil verificar que a translação do fio se opera
a custa de duas voltas e meia do parafuso. Ora, como duas voltas e meia eqüivalem a 150 divisões do tambor (60 +
60 -f 30) e a menor divisão do limbo vale 5' = 300", infere-se
que cada divisão do tambor do para300'
fuso micrornétrico é igual a —~y—J.OU

cd = Ov,5

3d,5

A leitura é, pois

A = 198°, 3 c' + Ov,5 + 3d,5

(15)

Ou, tendo presente que cada divisão vale 2" c cada volta 2',

A = 198° 30' + l' 7", O
ou ainda

A = 198° 31' 7"
Suponha-se que fazemos a outra leitura no 2." microscópio (B)
e achamos:
B = 18° 30' -f 0^,5 + ld,2
(16)
ou
B = 18° 31' 2",4

2" e cada volta a 2'.
Daí caracteriza-se o instrumento dizendo que o microscópio dá í—
diretamente 2" (*).
Imagine-se que a situação de um
microscópio é representado n 9, fig. 25
e que desejamos proceder a uma leitura do limbo. Nosso primeiro cuidado deve ser por o retículo na cavidade central, de forma que se leia zero

fio tambor do parafuso. Essa posição do retículo ou, mais precisamente de seu fio médio ideal, é a de referência e eqüivale ao traço
zero do nônio nos instrumentos em que ele figura.
5'
Chamar-lhe-emos dora avante Unha de f ê do
microscópio. A leitura será de 198°, mais o arco
que vai desse traço ao fio médio ideal (*). Neste
arco contamos 6 divisões ou 30'. Resta somente
conhecer o pequeno segmento cd. Para isso gira-es
Fig E?
o parafuso no sentido das graduações crescentes do
tambor, ou de modo que o retículo caminhe em I50d = 5
sentido contrário ao aa graduação do limbo, e r. _ &' - _ 3 0 0 "_ 2 "
aponta-separa o 1.° traço da graduação a esquerda. A leitura do tambor indica o percurso do retículo, e, portanto, o segmento cd. Parece, ao só exame da graduação, que ele
é mais ou menos de meia volta. Examinando o tambor, notamos que o índice está alem de 30d, o que prova termos mais de
meia volta. Lemos então:

A leitura definitiva deve ser a média das duas (depois de somarmos à 2.ft 180°).
fitfl
o

(*) É intuitivo que a aproximação Berá maior, visto poderrnoe apreciar ura déoimo da
divisão ou O",2.

T , - A+(B+Í80°)
fy

198°31'7",Q+198°31/2'/,4
O

_
**/uuj.7íjivr

(*) O observador nunoa terá dúvida sobre o sentido da graduação no campo do microscópio; bastará lembrar-ae de que ele inverte as imagens.
F. S
109.G94
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Compreende-se logo que o resultado seria o mesmo se conservássemos a 1a leitura na parte relativa aos graus e minutos que são
múltiplos de 5, ou de uma divisão, e tomássemos a média dos arcos
complementares fornecidos pelos dois microscópios.
Teríamos assim
L = 198° 30' +

(Ov,5 X 2' -h 3d,5 X 2") + (Ov,5 X 2' + l d ,2 X 2")

ou
L = 198° 30' +

(0',5 + 3",5) 2 + CO',5
z

cumprida aquela condição teórica; supondo mesmo que a houvesse
obtido num certo instante, não tardariam em anulá-la os erros inevitaves de pontaria e as variações de distância provocadas pelas de
temperatura.
Não lhe resta, por conseguinte, outro recurso senão determinar
o verdadeiro valor da divisão do tambor, depois de haver regulado a
imagem do melhor modo; isto é, de haver conseguido que o número
de divisões que a mede difere apenas de menos uma divisão do número teórico (*). Eis como devemos proceder à pesquisa do valor
da divisão. Apontemos para um traço do limbo e leiamos o tambor
do parafuso. Suponha-se que a leitura feita é

12d,6

ou finalmente
L = 198° 30' + (0',5 -f 3",5) + (0',5 + 1",2) = 198° 31' 4",70

A circunstância de termos de multiplicar pelo fator 2 quer o
arco expresso em voltas, quer o em divisões, e de dividir depois o!
resultado ainda pelo mesmo fator, permite que achemos a média pró- J
curada só com somar as leituras dos microscópios, sob a condição de.
substituir o sinal de volta pelo de minuto e o de divisão pelo de segundo
dar co.
Ê sem dúvida essa simplificação no cálculo da média que inspira
o constritor, quando organiza o instrumento de modo que a volta |
representa dois minutos e a divisão dois segundos.

RETIFICAÇÃO DOS MICROSCÓPIOS. ERROS DE VOLTA.
TABELAS PARA CORREÇÕES DAS LEITURAS
Dissemos, para simplificar a exposição, que duas voltas e meia
do parafuso eqüivaliam a uma divisão exata do limbo. Infelizmente'
não é assim. Antes de proceder as medições angulares, deve o obser-|
vador regular do melhor modo possível, vatendo-se dos parafusos l
f, g e s (fig. 20 a), a grandeza linear da imagem da menor divisão l
do limbo, de forma a realizar a referida equivalência. Se reconhece l
que a imagem é pequena, aproxima a objetiva do limbo e afasta dela l
a ocular; se, ao contrário, nota que é grande, efetua a manobra in- l
versa. Por mais habilidoso, porem, que ele seja, nunca logra ver I

Movamos o retículo em sentido contrário ao da graduação do
limbo e apontemos para o traço imediato. Se recairmos na mesma
leitura do tambor (12d,6), a condição teórica estará realizada e o
parafuso terá girado de 150 divisões. Já sabemos, porem, que só
por excepção chegamos a tal resultado. A nova leitura será portanto,,
maior ou menor que 12d,6. Se for maior, é óbvio que empregamos
mais de 150 divisões para deslocar o retículo; se for menor, menos
do que esse número. Admita-se havermos lido

13d,3
isto é, estarmos no primeiro caso. Logo passamos alem da leitura
que deveríamos fazer, e empregamos na translação do retículo, ou
na medida da imagem, alem de 150 divisões mais
13d,3 — la^ô = 0*7
Em vez da equação teórica
15Qd = 5' = 300"
teremos esta outra
150d + Od,7 = 300"
donde
id = .

3nn"
_
150 + 0,7

_ \" qq = 9" O — O" 01

Uma volta será, pois
lv = 60a = 60 X 1",99 = 119",4 = 2,0 — 0",6
(*)

Em nosao instrumento esse número è 150 = 60 + 60 + 30.
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Imaginemos o segundo caso: em vez de 13 ,3, tivemos, por exemplo, na segunda pontaria
ll d ,0
E claro que ficamos aquém da leitura a que deveríamos chegar,
e giramos o parafuso de
lld,0 — 12d,6 = -- ld,6
para menos de 150 divisões.
Donde
150d — ld,6 = 300"
ou
300"

= 2",02 = 2",0 + 0",02

J.OU

Poderemos fundir os dois casos numa única fórmula: Repre- ;
sentemos por a a primeira leitura (avante), por r a segunda (a ré) •'
e por t a diferença entre elas (*).

a —r - t

ou

(17)

Será, pelo que dissemos,
150d + (r — a)d = 300"

ou ainda

croscópios. Cumpre refletir, porem, que o valor real da divisão
sendo sempre
2" + v
e o da volta
2' + J
e x e J as quantidades insignificantes, o multiplicador se transforma
num binômio, cujo primeiro termo é 2.
A simplificação apontada continua a subsistir para o primeiro
produto parcial. Quanto ao segundo, evidentemente diminuto, por
serem <f> e J pequenas quantidades, representa apenas um termo
corretivo facílimo de tabular.
Em vez desse modo de levar em conta o erro de volta, que é o
ensinado nos livros usuais de Geodésia, preferimos o dos Alemães,
que consiste:
1.° Em fazer durante as medições angulares não só uma pontaria
para o traço à esquerda da linha de fé (pontaria a ré) como para a
direita (pontaria avante), de modo a obter em cada leitura do microscópio um valor do erro de volta.
2.° Em achar a leitura corrigida de cada microscópio pela fórmula geral

ad" + rd"

150d — (a — r)d = 300"
150a — td = 300"
ld =

150

I" l

t

'

na qual

donde
300'

( ad" -f rd"

a é a leitura avante
r é a leitura a ré
d" o valor teórico da divisão do tambor em segundo

(18)

Chamaremos a t, por abreviação, tara ou erro de volta do microscópio (**).
Ê de toda a conveniência determinar o valor real da divisão,
medindo imagens em regiões diferentes do limbo e repetidas vezes.
Calcula-se a média dos valores de t obtidos e entra-se depois com
ela na fórmula 18.
Não sendo mais 2 o multiplicador do número de voltas e divisões |
na leitura do microscópio, parece não ter mais cabimento a simplificação •
apontada, quando nos ocupamos da média das leituras dos dois mi(*} Chamamos avante a l • porque é & que resulta daa pontarias aobre o traço mais avançado da graduação.
(**) Os ingleses dizem rwn e os alemães gang.

darco.
n o número teórico de divisões que deveriam medir a menor
divisão do limbo, t a tara ou o erro de volta (t = a — r). I"
o valor da menor divisão do limbo expressos em segundos darco.
Esclarecemo-la melhor com um
EXEMPLO
e

Suponha-se que lemos o microscópio A, fazendo pontarias avante
a ré e obtivemos:
126° 10' + lv,5
2d,3 (a) (avante)
1,5
ld,8 (r) (a ré)
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Na prática não há mister calcular diretamente o termo corretivo

Vamos achar o primeiro termo

ad" — rd"
que exprime a média das leituras avante e a ré, guando a calculamos
com o vaiar teórico da divisão:
Teremos

(P,5 X 2' + ld,8 X 2") + (1,5 X 2' + 2d,3 X 2)
2

'

ou mais facilmente, somando logo as duas leituras:

lv,5
1,5

ad" + rd'

c =

2d,3
1,8

basta tabulá-la pelo modo que vamos indicar: A expressão

ad" + rd"
2
nunca poderá ser maior que 5' ou que a menor divisão do limbo,
pois são frações de arco menores do que essa divisão que o microscópio permite avaliar. Por outro lado as quantidades /", n e í são
constantes. Nada, por conseguinte, mais fácil do que organizar
uma tabela para valores de

ad" + rd"
2

3'
donde

ad" + rd"

= 3' 4",1

Sabemos que a menor divisão do limbo é I" = 5 e que 7

crescente de 10 em 10", e interpelar depois as correções para os valores intermediários.
Suponha-se que, calculando as diferenças entre as leituras avante
e a ré do microscópio B, relativa a uma série de medições angulares,
achamos para valor médio do erro de volta

n = 150

t =

Tomando a diferença entre a leitura avante e a ré, achamos

t =

d

a

d

Sabemos serem

d

— r = 2 ,3 — l ,8 = + O ,5

Logo

ad" + rd"

I"

3' 4",1 — 2' 30"

0,5
2 j 150—0,5

0,5
149,5

0,5
149,5

34",1

" \

a

— r = + 01,35

I" = 5' = 300"
d" - 2"
n = 150

Teremos
c

—

ad" + rd"

ad" + rd"
2

rj
t
n —t
2

2' 30"

-f 0,35
| 150 — 0,35

A leitura correta do microscópio A é, pois:
Jj =

ad" 4- rd"
2

-1- —

1

ad" + rd"

, I" l

2

2

3' 4",1 — O", U = 3' 3",99

t
n ~ t

Calculemos os valores desta expressão fazendo variar

ad" + rd"
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de 10 em 10", desde O a 5'. Obteremos
o"
50"
40"
5'
30"

4- 0",32

+ 0",30

O exame destes números mostra que, a partir de 2' 30" para
baixo os valores das correções são os mesmos da l.a parte da tabela,
com os sinais trocados, e dispostos siinetricamente com relação a
eles. Basta, portanto, calcular apenas metade da tabela e escrevê-la desta forma:

+ 0",27
4- 0",25

10"

+ O, 23

O"

+ O, 20

50"

4- O, 18

40"

4- O, 16

30"

4- O, 14

20"
10"

50"

MICROSCÓPIO B
TABELA DE CORREÇÃO PARA O ERRO DE VOLTA
0"

+ 0,34

0"

50"

+ 0,32

10"

4- O, 11

40"

4- 0,30

4- O, 09

30"

+ 0,27

30"

+ O, 07

20"

4- 0,25

40"

4- O, 05

10"

+ 0,23

50"

0'

20"

40"

4- O, 02

0"

+ 0,20

0"

30"

— O, 00

50"

4- 0,18'

10"

20"

— O, 02

40"

+ 0,16

10"

— O, 05.

30"

+ 0,14

30"

O"

— O, 07

20"

+ 0,11

40"

50"

- O, 09

40"

— O, 11

10"

+ 0,09

50"

0"

4- 0,07

0"

50"

+ 0,05

1'

20"

30"

- O, 14

20"

- O, 16

10"

— O, 18

40"

4- 0,02

20"

— O, 20

30"

+ 0

30"

O"

50"

~ O, 23

40"

— O, 25

30"

— O, 27

20"

— O, 30

. 10"
O' .

4- 0",34

20"

O"

3'
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O"

— O, 32
— O, 34

2'

10"

Quando o argumento estiver a direita, servirá o sinal da direita,
e quando a esquerda o deste lado.
Corrijamos pela tabela esta leitura do microscópio B, pertencente ao grupo das que serviram ao cálculo de t:
297° 25' 4- 2V 24d,8
2 23
7

(avante)
(a ré)
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Teremos para valor aproximado da leitura definitiva:
V

Donde

d

2
2

24 ,8
23 ,7

4'

48"5

d"

(20)

O nosso azimutal daria, como vimos

Entrando com ele na tabela, achamos para correção
+ 0",32
A leitura correta será
4' 48" 5
+ 0,32
4' 48",82

Embora saibamos que a fórmula (19) é do uso corrente na Alemanha, especialmente no serviço
geodésico, não conhecemos dela
nenhuma demonstração satisfatória. Imaginamos, porerrij a seguinte:
Sejam A e B dois traços
consecutivos da graduação do
limbo suposta crescente de A para
B (fie;. 28). Imaginemos que se
procurou regular o microscópio, SenMQ aa gw^wo
de modo que n de suas divisões
correspondessem ao intervalo AB,
mas que, por motivos óbvios não
se conseguiu este resultado, isto
é, que em vez desse intervalo ser
medido por n divisões, o é por n'.
fr&^S
Caso houvéssemos conseguido a regulação desejada, teríamos
V-jS-^-iSSS

r

=

]„

nd' = I"
chamando, como anteriormente, I" o intervalo AB ou a menor divisão do limbo, expressa em segundo darco, e d" o valor teórico da
divisão na mesma unidade.

3QQ

"
150

. o»

A distância AB sendo, porem, medida por n' divisões do tambor,
cada divisão tem urn valor x, diferente de d", e que deverá satisfazer
à condição
nx = I"
de que resulta
X

I"

:==

(21)

Subtraindo (20) de (21) obtém-se
x — d" =

r
n

(n — n') I'
nn

n

ou, tendo em consideração (20)
. d"

x - d" =

donde

x = d" +

n — n

(22)

Vê-se destarte que o valor real da divisão (x) é igual ao teórico
(d"), acrescido algebricamente do termo corretivo
n — n

d"

Efetuemos agora a leitura do limbo (fig. 28).
Seja C a posição da linha de fé. Apontemos para o traço à
esquerda (pontaria à ré). Suponha-se que lemos r, representando
por essa letra toda a leitura expressa em divisões. É claro que o
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segmento AC será igual ao número de divisões que o mede, multiplicado pelo valor real de divisão
AC = rx

AC =

(23)

Ponhamos o retículo na linha de fé e giremos depois o parafuso
de n divisões, no sentido da graduação. O fio médio ideal do retículo
irá ocupar a posição D, cujo afastamento de C é, evidentemente,
igual a nx
CD = nx
(24)

ou

Movamos em seguida o parafuso em sentido contrário ao da graduação, e apontemos para o traço B.
Seja a a nova leitura (avante) (*).
Teremos
BD = ax
(25)

ou

a + r

n' — n

AC m

d" +

2

n — n'

2

D' — n

n — n'
n'

A C

ad"+rd"
~ ~ 2

n-n' f ad" + rd"
n ' l
2

+

n f d"
(n' - n) d"
2 "**
2

ou ainda
AC -

A distância AC, ou posição de arco que o microscópio se destina
a ministrar, também pode ser obtida assim

ad" — rd

n —n

ad'' -f rd"

nd

Porem vimos que

nd = I"

AC = AB + BD — CD

Subtraindo (26) de (23) acha-se

Já sabemos que
AB = n'x
BD = ax
CD = nx

O =

donde

— (n' + a — n) x

rx

O = r — n' — a H- n

Logo

a — r = n — n
AC = (n' + a — n) x

(26)

ou, chamando t a diferença entre a leitura avante e a ré,

Somando as expressões (23) e (26) acha-se
AC =

rx -f (n' -f- a — n) x

t = a —r = n —n
e

n' = n — t

Logo
ou, tendo em consideração (22)
AP —
AC

AC =

r 4- a -H n' — n

d" -f

(*) Esta leitura deverá indicar Q número de voltas e diviaSca^de que B dista de D. Aa
divisões sabemo-las pela leitura do tambor; quanto às voltas, precisaríamos contá-las, viato não
haver no pente um entalhe que indique a nova posição da linha de fé e a partir da qual numeremoa os dentes.
Supera-ae, porem, a dificuldade, refletindo que AC difere muito pouco de BD
(visto AB diferir pouco de CD), e que o número de voltas correspondentes à leitura o deve ser
o mesmo que o de r.

ad

" + rd"
2

ad" -f rd"

I"

t

2

2

n — t

como queríamos demonstrar.

Alem da regulação da grandeza linear da menor divisão do limbo
há ainda outras correções a fazer no microscópio micrométrico. Estudemo-las agora:
a) Supressão da paralaxe dos fios do retículo.
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O primeiro cuidado do observador, antes de utilizar-se do microscópio, deve ser mover a ocular até perceber nitidamente os fios
do retículo, isto é, regular para a visão distinta a distância da imagem
deles (*).
Feito isto, examinar se não há paralaxe dos fios, para o que
bastará colocá-los na vizinhança de um traço da'graduação e verificar
se não se movem com relação a ele, quando o olho se desvia lateralmente. Caso se movam, quererá isso dizer que as duas imagens
não estão no mesmo plano ou que a imagem da graduação, fornecida •
pela objetiva não se forma no plano em que se acha o retículo. Será
então preciso modificar a distância entre a objetiva e o limbo, deslocando todo o microscópio, até que o movimento notado desapareça,
sem que as imagens percam de nitidez. Durante esta operação
deve-se procurar fazer que os fios do retículo sejam bem paralelos
aos traços do limbo, girando, se for preciso, todo o microscópio em
torno de seu eixo.
6) Colocação das linhas de fé em posições relativas
convenientes.
Sabe-se nunca ser possível aos construtores fazer que o centro
de rotação da alidade, a que estão presos os nônios ou microscópios,
coincida com o da graduação, e que, mesmo havendo diminuto afastamento entre os dois, grandes podem ser os erros de leitura. No;
intuito de evitá-los usam os referidos construtores prover em geral
cada instrumento de dois microscópios, baseando-se numa regra
assim formulada nos livros de Geodésia:
Elimina-se o erro de excentricidade da alidade, tomando a média
das leituras feitas em dois microscópios (ou nônios) diametralmente
opostos.
Ou deste outro modo:
Elimina-se o erro de excentricidade da alidade, tomando a média
das leituras feitas em dois microscópios (ou nônios) distantes de 180°.
Pensamos como Wolf, que a ambos os enunciados falece a ne-'
cessaria clareza e vamos por isso esmiuçar o assunto.
(*)

Será vantajoso interpor am oartSo branco entre a objetiva e a graduação.

Seja C (fig. 29) o centro
da graduação e C' o da alidade. Imagine-se que apontamos para um objeto qualquer
e procedemos depois uma leitura do limbo graduado, mediante o microscópio I. Seja
L/, essa leitura que sem
dúvida diferirá da que faria- 180
mos (Li) no mesmo microscópio, se não houvesse excentricidade. C h a m e m o s mo
t
T /
hff.29
arco LI L/, e prolonguemos
a linha LI C até encontrar de novo o círculo graduado. É claro que
Li L/ = L 2 L 2 ' = m
visto retas paralelas interceptarem segmentos iguais da circunferência.
Imagine-se que há outro microscópio na extremidade da corda
L/ L2' e que fazemos nela nova leitura (L2')- Teremos evidentemente:
L/ = L! + m

donde

L/ + L2 = LI + La

Porem
Logo
ou

L2 - L' + 180"
L/ = L2' = L! + L! +
2

180°

L: = L/ + L 2 ' - - 180°

ou finalmente
L/ + L2' —180°
J-l

==

n

(27)

Donde se conclue que se lermos dois microscópios dispostos
segundo uma corda, que passe pelo centro de rotação da alidade, e somarmos a 1." leitura à 2.", diminuída de 180°, a metade da soma será
igual à leitura que faríamos se não houvesse excentricidade.
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Poderemos aplicar agora a fórmula (27) às duas pontarias indispensáveis a uma medição angular.
Suponha-se que, na visada para o primeiro vértice do ângulo,
a alidade acupava a posição (1) e lemos
Microscópio

™

"

y

T //

2o

2o

L/

Ou, somando e subtraindo ao mesmo tempo
Li" — V
2

íiz

E que, na segunda pontaria, a alidade se achava em (2) e tivemos
estas leituras;
Microscópio I L"
&y*^ ~~^\
Microscópio II L2"
Em vista da fórmula geral
(27), as leituras corretas serão

L/ 4- (La' — 180°)
L," + (L2"— 180")
2

O ângulo (a) medido, ou
de que girou a alidade, resultará
da diferença das duas
L/ + (L2' — 180°)

Chega-se também a esta fórmula de modo ainda mais elegante,
refletindo que o ângulo a é externo ao triângulo C' L/ La", isto é
a = )3 + T

e que, sendo /3 e 7 ângulos inscritos na circunferência, tem-se como
ensina a Geometria
L,"-L/

=

T f

T '/

180°

2

I L/

Microscópio II

y

o, portanto,

180°
2

La" — L2'
2

180°

2

ou finalmente
L:" + (L2" — 180°)
2

L/ + OU'-- 180°)
2

Averigua-se do exposto que a eliminação do erro de excentricidade só se opera de modo rigoroso pela média das leituras dos dois
microscópios, quando as suas linhas de fé caem sobre uma corda que
passa no centro de rotação da alidade.
Uma das retificações do microscópio deve ser, pois, a colocação das
mencionadas Unhas de fé nessa posição especial.

E fácil, porem, compreender quão dificultoso, senão impossível,
seria a retificação, atendendo a que nada existe no instrumento suscetível de indicar de modo preciso a posição do eixo de rotação da
alidade. Em vista disso, substitue-se na prática a 'corda desejada
por um diâmetro do círculo graduado sob o fundamento de que,
entre as duas linhas, haverá diminuto afastamento. Destarte pode
acontecer, e de certo acontece as mais das vezes, ficarem os microscópios nas posições I e II (fig. 31), isto é, haver um ângulo (5)
entre a corda C'I do primeiro microscópio e o raio C'II que vae ter
ao segundo.
Que erros poderá ocasionar nas leituras semelhante disposição ?
Vejamo-lo:
A leitura no microscópio I, será, por exemplo
LI = LI + m

c a no microscópio II
L2' = L2 — L2 L2' - L2 — (m -f- e)
109.G94
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chamando e o arco da circunferência correspondente ao ângulo ô/
na posição em que imaginamos a alidade,

f

Teremos

&&—*-

Teremos, por conseguinte, ainda aproximadamente, e exprimindo
íi ern segundos,
= r'5"senl" = (r — e) 5"sen l"
e e" = r"5"sen l" = (r + e) ô" sen l"
£

L,' -t- La' = Li -f- m H- La,
(m) (
— (m + «)
L'( ou, por ser
180°

L2 = L! +

V + L2' = LI + m -f Lr
-f 180 — m — c
ou ainda,
L,' + (La' —180)^
2

<•' e e" são os comprimentos dos
arcos ab e cã. Para saber os ângulos
centrais a que correspondem, bastará
dividi-los por rsen l"
Virá
, _ (r — e) 5"sen l"
rsen l"

r —e
+ -4-

(29)
(r + e) 5"sen l"
rsen l"

A leitura verdadeira é, portanto, a que resulta da média dos dois
microscópios aumentada de

•„ A simples média não propor-

donde

ciona a leitura certa, dí-lo a fórmula (29). O erro cometido em cadál
leitura, pela aplicação da regra habitual, é

, e não teria a mí-J
1

nima influência, se fosse constante, por isso que um ângulo resultando !
sempre da diferença de duas leituras, não variará se elas variarem1
para mais ou para menos da mesma quantidade.

Porem

-, ou.i

melhor e, não é constante, embora 5 o seja. Logo há um erro ine-J
vitavel. Calculemos-lhe o valor máximo.
3
Ligeiro exame da fig. 32 mostra que É será o maior possível quando*
o ângulo 5 ocupar tal posição, que a linha dos centros lhe seja bis-|
setriz, e o menos possível na posição diametralmente oposta.
Poderemos escrever aproximadamente
r' = r — e

r" = r + e
chamando e a excentricidade.

«

T + e

c'
~2~~

r — e
2r

e" ^ _
__

r + e_
2r

(30)

(31)

Se (31) é o erro máximo que pode afetar uma leitura, e (30) o
mínimo, o maior erro a temer num ângulo resultará da diferença
dessas duas expressões:
erro máximo =

r_____
+ e

2r

Exageremos a situação imaginando um desvio angular igual a
um dente do pente e uma excentricidade de um décimo de milímetro

ô" = p = 2' = 120"
e = O'°,0001
Como no azimutal de Bamberg
r = Om,135
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será
erro máximo = —

ed

.0,0001 X 120

r

0,135

0,"09

Quer dizer que mesmo num caso extremo e exagerado, o erro
cometido na medida angular não atingiria um décimo de segundo.
Eis agora qual o modo prático de efetuar a retificação de que
nos estamos acupando:
Põe-se o traço médio ideal do retículo de um dos microscópios
em coincidência com a linha de fé, isto é, move-se o parafuso até
ler-se zero no pente e no tambor. Aponta-se depois para um traço
da graduação (o traço zero, por exemplo) movendo a alidade com o
parafuso de chamada. Passa-se ao outro microscópio, e faz-se a
coincidência, já referida, do fio médio e da linha de fé.
Se ao cabo dela notar-se que o retículo está exatamente apontado
para o traço da graduação distante de 180° do primeiro, a retificação
almejada estará obtida. Se tal, porem, não for o caso, procura-se
efetuar a pontaria, mas de modo que o fio se desloque sem que o tambor
se mova.
Para isso basta prender este último cuidadosamente com a mão
esquerda e girar com a direita apenas a cabeça do parafuso (fig. 33).

acontecer, sobretudo depois da retificação anterior, que tal fato não
se verifique. Neste caso, posto o tambor a zero, desloca-se o pente
mediante o parafuso e até cumprir a referida condição. Este parafuso tem a propriedade de deslocar a chapa P (fig. 33j) em que
os dentes estão talhados, independentemente do retículo.
Perpendicularismo do eixo do microscópio sobre o limbo.

Ê patente, à mais ligeira reflexão, que o microscópio deve ficar
perpendicular ao plano do limbo.
O Dr. Marcuse indica um meio fácil e simples de verificá-lo:
olha-se pela ocular e afasta-se d e p o i s com uma
pressão do dedo, exercida
na borda do círculo, a parte examinada do limbo.
Se a imagem perder a nitidez por igual, existe o
perpendicularismo desejaFig33,
do; mas, se uns traços se
tornarem menos n í t i d o s
do que outros, cumpre modificar a posição do microscópio, recorrendo aos parafusos que existem no instrumento e facultam a correção.
As correções do microscópio micrométrico são em resumo, as
seguintes:
l.a Regulação da posição da ocular para a visão distinta. Supressão da paralaxe dos fios do retículo. Paralelismo entre eles e os
traços da graduação.
2.a Regulação da grandeza linear da imagem da menor divisão
do limbo,
3.a Colocação das linhas de fé nos extremos de um diâmetro do
circulo graduado.

Ê intuitivo que a operação deve ser repetida tantas vezes quantas
forem indispensáveis ao fim almejado.
Posição da linha de fé com relação ao pente.

Já dissemos que se deve ler zero no tambor quando o fio médio
ideal do retículo ocupa o meio da cavidade central do pente. Pode

4.a Colocação do pente, de forma gue se leia zero no tambor do
parafuso, quando o fio médio ideal do reticulo sirva de Ussetriz a cavidade triangular do centro.
5.a Colocação do microscópio de modo que seu eixo seja perpendicular ao limbo graduado.
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MODO DE CENTRAR O INSTRUMENTO NO
VÉRTICE TRIGONOMÉTRICO E DE PREDISPO-LO PÁRA AS OBSERVAÇÕES
Já sabemos existir sobre o pilar de alvenaria, construído em
cada vértice da triangulada, um pino metálico (ô), tendo um pequeno
furo na superfície superior para assinalar o vértice trigonométrico.
Deve-se montar o instrumento, de forma que seu eixo vertical passe,
suposto prolongado, por esse furo. Realisa-se
facilmente esta condição, utilizando a peça ef
(fig. 36) anexa ao triângulo da base do azimutal. Basta deslocá-lo até que a ponta e
penetre no mencionado furo da cabeça do pino,
quando impulsionada pela pressão do dedo.
O instrumento deve ficar em estação repousando, não diretamente sobre a alvenaria do
pilar, mas sobre três patins metálicos (a, b, c),
Fiff.35
o
que o acompanham. O meio mais rápido e seguro de operar consiste
em colocar um pouco de argamassa de
cimento puro mais
ou menos nos lugares em que terão de
ficar os patins, em
pô-los depois sobre
o cimento e montar
sem detenção o azimutal, afim de centrá-lo antes da pega
da argamassa.
Terminada essa
t arefa, cumpre pré
dispor o instrumento para a observação. Sejam A, B e
C três p o n t o s da
superfície terrestre.
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Tiremos por A a vertical AD e por esta linha os planos normais que
passam em B e C.
Tracemos as retas AL e AN, perpendicularmente a AD, a primeira no plano AB e a segunda no plano AC. Sabe-se que o ângulo
retilíneo LAN mede o dicdro formado pelos planos normais, e que é
esse ângulo que os geodesistas se propõem a conhecer por intermédio
do azimutal. O exame deste instrumento mostra que ele se
compõe, em síntese:
1.°) de uma
luneta, capaz de tornar qualquer posição, girando em torno de ab (eixo principal) e de cd (eixo
secundário); 2.°) de
um limbo graduado
mn (fig. 38).
Se admitirmos,
como é possível, ser
este limbo perpendicular por construção ao eixo ab, recoFie.37
o
nheceremos que bastará dispor o instrumento de modo que ab seja vertical, cd horizontal e a linha de.
visada ef perpendicular a cd, e centrá-lo depois sobre o vértice A
(fig. 37), para que a diferença entre as leituras do limbo horizontal,
correspondentes ás pontarias para B e C, seja precisamente o ângulo
LAN.
O fito do observador deve ser, pois, não só centrar o instrumento,
como:
1.°) verticalizar o eixo principal (para que o limbo seja horizortal)
2.°) tornar o eixo secundário perpendicular ao principal (para
que fique horizontal)
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3.°) pôr o retículo em tal situação, que o eixo ótico coincida
com o sem colimação. Mas é claro que logrará o mesmo resultado,
fazendo
1.°) cd perpendicular a ab
2.°) àb vertical
3.°) ef perpendicular a cd
De que modo conseguir isso
utilizando principalmente os níveis que acompanham o instrumento ?
Vamos dize-lo; antes, porem,
desbravemos o caminho, revocando à lembrança certas noções
f de que teremos necessidade.

Sabe-se que um nivel de
bolha de ar, ou, mais precisamente, uai nivel de bolha, é um
tubo de' vidro. (fig. 39) quase
cheio de certo líquido (éter, álcool,
etc.) e tem no interior uma bolha
Fig.38
formada pelos vapores dele.
O tubo é trabalhado pelo lado interno de modo a apresentar uma
secção àb em arco de circunferência. Traça-se em cima dele uma'
graduação, cujo centro imaginamos em C. Chamaremos: plano
médio do nivel ao plano adbC; tangente principal à tangente ao arco
ab no meio da graduação; centro de citrvatura ao ponto C e raio de
curvatura (R) ao raio Ca.
Monta-se habitualmente o nivel numa caixa metálica, não só
para o proteger dos choques, como para lhe facilitar o emprego; sempre
que se tem em vista utilizá-lo na horizontal! zação de um eixo, adicionam-se à caixa duas pernas (fig. 40) terminadas em aberturas
triangulares, afim de que o nivel possa repousar sobre o eixo sem risco
de cair. O tubo deve ficar alojado de modo que a tangente nm ao

centro da bolha seja
paralela à linha si, ""*"" - - - - f / / 7 f , / / T f ! / ' L / f T ; ! i / n . ' . ' . ' r j . ' l L : / , ' / / / n n
._
_ . ("l
m
que une as arestas
das aberturas trian
gulares ou dos diedros dos pés do nivel.
Realiza-se facilmente esse paralel i s m o do seguinte
modo: Ponhamos o
nivel sobre uni eixo,
de forma que a bolha
apareça no c a m p o
da graduação, e aproximemo-lo de nós,
girando-o em tomo
do eixo. Se houver
paralelismo, a bolha
não mudará de lei tuFig: 39
rã; mas se não houver
e a extremidade esquerda (m) da tangente ficar mais próxima de nós
do que a outra, a bolha correrá para a direita do tubo. Deveremos
então, com auxílio
dos parafusos p, e
p' (desaparafusando o 1.° e aparafusando o 2.°) aproximar de nós esta
extremidade do tubo, até que, com
b o movimento indicado, a bolha se
conserve estacionaria (*). A correção a fazer seria a inversa, caso a bolha tendesse
a desviar-sejpara a esquerda do tubo.
T

(*) A fig 41. 6 um corte peloa eixos dou parafusos de retificaç5o do nivel. Mostra como
elea atuam sobre a extremidade do tubo de vidm, e como llie modificam a posisSo relativamente
à caixa metálica.
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Esta retificação, a que chamaremos colocação da tangente, a bolha
em posição paralela à linha da aresta dos diedros dos pés do nivel,
deve ser efetuada antes de qualquer emprego do nivel. Coloquemo-lo agora sobro
um eixo, cuja inclinação desejamos conhecer
(fig. 42) (*). A bolha irá ocupar o ponto
p-( mais alto do circulo áb. Para determiná-lo
basta levantar pelo centro de curvatura o vértice CA.
Representemos por LI a leitura correspondente ao centro da bolha. Tiremos CB perFiçJ 42
pendicular à linha das arestas dos diedros (st)
e chamemos L a leitura que lhe corresponda. O ângulo ACB é evidentemente igual a sM H, se H M for a
linha do horizonte. De fato BC é perpendicular a SM e CA (vertical) perpendicular a H M.
Como porem, aquele ângulo resulta da diferença das leituras
do nivel, multiplicado pelo valor angular da divisão, segue-se que
i = (ld - L) d'

ou, tomando a média de (32) e (33)

Io — li

l =

(32)

' /(l,

1'

representando por d" esse valor angular.

;/'

Vê-se, portanto, que uma simples leitura nos habilita a conhecer
a inclinação da aresta dos diedros dos pés do nivel, se soubermos
qual a leitura relativa ao raio de curvatura perpendicular à dita aresta.
Em geral, porem, desconhecemo-la e por isso recorremos ao expediente de inverter o nivel e fazer 2.a leitura da bolha.
Se admitirmos que os diedros dos pés do nivel são iguais entre si,
a aresta deles virá ocupar a mesma posição no espaço. Levantemos
CD perpendicular a HM e representemos por li a nova leitura da
bolha. Pelas razões já apontadas o ângulo BCD também será igual
a SMH.
Logo
i = (L — 10 d'

"53
^
$

'

(33)

(*) A figura eutá desenhada no plano mÊdio do nivel; só o eixo e oa pés do nível aparecem
em perspectiva para maior clareza.
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(34)

Donde se conclue que a semi-diferença das leituras feitas em duas
posições do nivel, multiplicada pelo valor angular da divisão, ministra'
a inclinação do ângulo da linha das arestas dos diedros do pé do nivel,
A mudança da posição do nivel acarreta a grande vantagem de
eliminar a leitura (Io) que desconhecemos.
Também poderemos obter a inclinação com o sinal que convencionamos. Imagine-se, por exemplo, que assentamos dar-lhe o
sinal + quando a extremidade esquerda da linha das arestas ficar
mais elevada que a direita, e ,o sinal — no caso oposto. Se a situação
for esboçada na fig. 42, i deverá ser positivo. Pondo o nivel na primeira posição, com o zero à direita, k terá de ser maior que li. Logo
a diferença

Se fosse, estaríamos habilitados a determinar a inclinação com
uma só leitura do nivel. Há, por conseguinte, grande vantagem
prática em fazer que esta tangente ocupe a posição singular de paralelismo a que acabamos de referir-nos, ou em retificar o nível, como
vulgarmente se diz. Para isso coloca-se o nivel sobre o eixo e desloca-se
em altura uma das extremidades deste (mediante parafusos adequados
nele existentes) até que o centro da bolha coincida corn o da graduação.
Inverte-se depois o nivel. Se o centro da bolha volta ao da graduação,
o nivel está retificado. Se não volta, corrige-se metade do desvio
com os parafusos que deslocam a extremidade do eixo, e a outra metade com os que movam o nivel (pá e p2' fig. 41). Repete-se a operação tantas vezes quantas forem indispensáveis ao fim almejado.
Vimos qual o meio de obter a inclinação das arestas dos diedros
do nivel mas, não é essa, evidentemente, a que nos interessa, e sim
a do eixo propriamente dito. (op, fig. 42). Se, alem dos diedros dos
pés do nivel serem iguais, tombem o forem os das munhoneiras em que

será positiva e poderemos escrevê-la deste modo

(+ W 4- (- li)
A fórmula

10

X o'

(35)

dará a inclinação com o sinal -f-, como deve ser. Pintando a figura
oposta e imaginando o nivel com o zero à direita na primeira posição,
verifica-se que a fórmula (35) também proporcionará as inclinações
negativas com o respectivo sinal. Daí esta regra prática: coloca-se
o nivel na primeira posição com o zero a direita e na 2." com o zero a
esquerda; dá-se a primeira leitura o sinal + e a segunda —. A semisoma algébrica das duas} multiplicada pelo valor angular da divisão,
ministra a inclinação da aresta dos diedros dos pés do nivel com o respectivo sinal.
Um resultado positivo indica que a extremidade esquerda da aresta
está mais alta que a direita e um sinal negativo o*inverso.
A leitura Io pode diferir e em geral difere, da do centro da graduação, isto é, a tangente paralela à linha das arestas pode não ser
a tangente principal.

F,g43
repousa o eixo (fig. 43), bem como as sessões deste em que âescança o
nivel, as retas si, op e s't' ficarão paralelas; a inclinação da aresta st,
fornecida pelo nivel, será precisamente a do eixo op. Imaginemos,
porem, haver desigualdade nos munhões. Nesse caso a inclinação
do eixo será igual à da aresta dos diedros do nivel, mais ou menos
o ângulo c', isto é, deveremos fazer à indicação do nivel uma correção
denominada da desigualdade dos munhões. Verificaremos dentro em
breve que ela desaparece dos resultados finais pela inversão da luneta. Vamos, todavia, para ser completo, indicar o modo de obtê-la.
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Suponha-se que a situação do eixo é a desenhada na fig. 44, isto é,
que o munhão da direita é menor que o da esquerda. As linhas das
arestas (si e s'H') convergirão para a direita e farão com o eixo op
ângulos iguais a c'.
Invertamos a posição do eixo, trocando de munhonciras (fig. 45).
A convergência das arestas far-se-á agora para a esquerda mas as
suas posições relativamente ao eixo não variarão.

F«g45
Em vista desta circunstância, poderemos racionar dora avante,
traçando apenas te, t's' e op, como se formassem um cor-junto
rígido:
Imaginemos o eixo na Imposição (fig. 46) e nivelemo-lo. Sejam
U — a inclinação da linha das arestas dos diedros do r-ivel,
determinada pelas leituras deste

li — a do eixo dos munhões (desconhecida)
v — a da linha das arestas dos diedros das mimhoneiras (de*
conhecida)
A figura mostra, a toda evidência, que:
(36)
Xl = i, - c'
V = Í! — 2c'
(37)
Invertamos a posição do eixo e détferminemos-lhe de novo £
inclinação. Sejam
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i2 a nova inclinação da linha das arestas dos diedros do nivel,
obtidas pelas leituras deste.
I2 — a nova inclinação do eixo dos munhões (desconhecida)
tf, — a da linha das arestas dos diedros das munhoneiras (desconhecida)
Teremos

lz = Í2 -f c'
v = Í2 + 2c'

(38)
(39)

Combinando por subtração (37 e 39), obtém-se

ou

O = ú — 2c •— Í2 —- 2o'
c =

li — ia

(40)

Donde se conclue que a correção devida a desigualdade dos munhões
é a quarta parte da diferença entre as inclinações da aresta dos diedros
do nivel nas duas posições do eixo.
Uma vez obtido o valor de c', deduz-se a inclinação do eixo na
B
l. posição pela fórmula (36)

(36)

li = ix — c'
e na segunda pela fórmula (38) .

Iz = Í2 + c'

(38)

Convém reter de memória o fato importante da correção mudar
de sinal, quando o eixo muda de posição.

o eixo horizontal e giremos a luneta até que ele fique paralelo ao
raio da base que vae ter a um parafuso calante (A por exemplo, fig. 47).
Retifiquemo-lo depois, consoante a
marcha indicada, corrigindo metade do
desvio da bolha com o parafuso calante
A e a outra metade com o do nivel. Feito isso, teremos certeza de que a tangente
principal ê paralela à linha das arestas
dos diedros dos pés do nível, e estaremos
habilitados a saber a inclinação da dita
aresta, utilizando uma só leitura da bolha. Seremos capazes por isso mesmo de
horizontá-la, deslocando o eixo em que ele
repousa até que o centro da bolha corresponda ao da graduação.
De fato: a tangente ao centro da
bolha é sempre horizontal; se este centro
coincidir com o da graduação, a tangente
estará na horizontal e o mesmo acontecerá
a linha das arestas, se por ventura lhe for
D
paralela.
*
Retif a.
Fig.48
'ficado o
• nivel, desloquemos a luneta de
:
( rnodo a colocá-lo paralelamente
• a dois parafusos calantes (A e B,
. por exemplo, fig 48). Forçamos o
' parafuso A, até pôr o centro da
i bolha no da graduação. O eixo
!; secundário (cd, fig. 49) ficará
-evidentemente h o r i z o n t a l (*).
l Quanto a ab estará no plano ver;
tical CND (fig. 48) se for perpenü
K

Reatemos o fio da exposição: Já vimos ser indispensável predispor o instrumento para as observações de modo que sejam;
1.° cd (fig. 38) perpendicular a ab
2.° ab vertical
3.° ef perpendicular a cd
Cumpriremos facilmente os dois primeiros itens, servindo-nos
do nivel movei que acompanha o instrumento. Ponhamo-lo sobre

\íspos/çao tfon/uef e do e/xo)

n 49

• dicular ao secundário. Imagif n e m o a p o r e m não h a v e r
f perpendicularismo

e n t r e os

(*} Supomos não haver desigualdade dos numhões.

aoa.694
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dois (fig. 49). Centremos a bolha com o parafuso c a l a n t e
e giremos a luneta de 180° sem levantá-la das naunhoneiras. O eixo
cd irá ocupar a posição
a
c'd' (fig. 50) simétrica da
primeira. O desvio da
bolha com relação ao centro St e r á evidentemente
igual a inclinação (a) de
c'd' sobre o horizonte ou
ao ângulo das duas posições do eixo secundário.
Se corrigirmos m e t a d e
desse desvio tocando nos
1
d
parafusos que movem o
eixo (9,9' fig 51), leválo-emos à posição (c) (d)
(£3posiçgo do e/xo e do nível)
perpendicular a àb (fig.
FifíSO
50). Para demonstrá-lo
basta provar que (G) (d) faz ângulos iguais com cd e c'df. A tarefa
é demasiado fácil: como cd é simétrico de c'd' em relação a ab, os ângulos c'ab e d'ab são iguais; por outro lado d'ab e c'aa'também o.;
são, como verticalmente opostos. Logo
ca (c) + /S - 90°
c'a (c) + 13 - 90°
e, portanto,

ca (c) = c'a (c)
como desejávamos provar.
Corrigindo agora a outra metade do desvio da bolha com o parafuso calantç do instrumento, levamos o eixo principal para o
plano vertical CND (fig. 48). E
na verdade assim deve ser, pois
que o desvio dele em relação a este plano (eba) é igual a (ca(c) ~(*)-e
(*) eba e ca .(c) tem os lados respectivamente perpendiculares e aa aberturas voltadas no mesmo sentido. Silo, portanto, iguais.

\^

por conseguinte à metade de et ou do desvio. Uma vez perpei
cularizados os dois eixos e posto o principal no plano vertical CD3
perpendicular ao plano médio do nivel, bastará girar a luneta (e o
nivel) de 90° (fig. 52) e centrar de novo a bolha mediante o parafuso C,
para que o dito eixo principal se verticalize.
Eis, em resumo; as operações a efetuar:
a)

retificar o nivel movei

6) tornar o eixo secundário perpendicular ao principal e colocar este no plano vertical perpendicular ao plano
médio do nivel.
c) deslocar neste plano o eixo principal até verticalizá-lo.
Resta-nos ainda a 3.a condição: ef perpendicular a cd (fig. 38).
A linha de visada será perpendicular ao
eixo secundário, se fizermos as pontarias com
o fio movei colocado na leitura sem colimaÇão (Mo). Ora, é claro que poremos facilmente nesta leitura, se a conhecermos. Toda
a questão se deduz, pois, a determinar Mo.
Diríjamos a luneta para um sinal bem
distante e próximo do horizonte; o sinal A, °
por exemplo (fig. 53). A imagem dele formarF.g.52
se-á eni a. Bissetemo-la com o fio movei, e
chamemos Ma a leitura do micrômetro. Tiremos pelo centro ótico
(0) uma perpendicular cd. A linha Ee será o eixo sem colimação.
Invertamos a luneta, trocando de munhões, isto é, passando para
a direita o munhão da esquerda e vice-versa.
A imagem formar-se-á agora em & e o fio movei continuará na
posição primitiva (a). O eixo ótico oa "irá ocupar posição simétrica
à esquerda de Ee.
Se quizermos bissetar de novo a imagem, precisaremos levar o
fio movei de a até 6, isto é, fazê-lo descrever duas vezes o ângulo d.
Suponha-se que efetuamos outra pontaria c seja Ma a nova leitura
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do micrômetro. É claro que a leitura correspondente à posição
média entre a e 6 ou ao ponto e, será igual à média de Ma e Me. Donde
M, . J^±^.

EXEMPLO

\

Apontando da cochilha do Inácio para o colimador ótico do morro
da Cavalhada, fizemos estas leituras do micrômetro do nosso azimutal
T. D.

T. E
10^,361

77

52

70

54

78

59

82

56

78

56

81

64

76

52

73

54

83

57

Md = Qv 5772

10v 3555

M. =
,90'
-i .

INFLUÊNCIA DOS ERROS RESIDUAIS
DE RETIFICAÇÃO DOS EIXOS DO
AZIMUTAL SOBRE AS MEDIDAS
ANGULARES

Fio
-•'j&.53
-—

'/#

Conhecido o valor de Mo, poremos o fio movei nessa leitura e
estará satisfeita a terceira das mencionadas condições.

Já sabemos qual o meio prático de dispor os eixos do azimutal
em posições adequadas as observações. Compreende-se, porem, ser
quase impossível efetuar de modo impecável as retificações acima
transcritas. Admitindo mesmo que houvéssemos conseguido num
dado instante levar as três linhas fundamentais às posições corretas
ve-las-íamos desviarem-se durante o trabalho, quer em virtude do
manejo do instrumento, quer em conseqüência das variações de tem-
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peratura. Haverá, pois, erros inevitáveis, embora diminutos ou
residuais, não só no nivelamento dos dois eixos, como na determinação
da leitura Mo. Serão evidentemente em número de três:
1.° o ângulo (N) que o eixo principal (fig. 38) faz com a vertical (erro de verticalismo);
2.° o ângulo (p) que o eixo secundário faz com a posição que ele
ocuparia se fosse perpendicular ao eixo principal (erro de perpendicularismo);
3.° o ângulo (c) que o eixo ótico ou a linha de visada faz corn
o eixo sem colimação.

considerar a ação simultânea de todos como a soma algébrica destas
influências parciais.
Justifica-se pela análise este modo de operar, fazendo as seguintes
reflexões: Seja L a leitura ministrada pelo limbo. Como ela depende ou é função de v, p e c, poderemos escrever simbolicamente

(41)

L = f (v, p, c)

Desenvolvamos esta função em série pela fórmula de Mac-Laurm*
Virá.

Desses três ângulos só o primeiro não comporta oposição de sentido. Quanto aos dois outros, convencionaremos o seguinte:

f 0 é o valor da expressão (41) quando nela fazemos simultaneamente

a) o erro de perpendicularismo é positivo, quando,
estando o observador em face do instrumento, pronto a
observar a extremidade esquerda do eixo secundário fica
acima de sua posição correta, e negativo no caso inverso;
(fig. 54).

e, por conseguinte, a leitura isenta de erros residuais ou, melhor, a
leitura correta desconhecida
Façamos

b)

a colimação é positiva, conforme já estabelecemos/
quando verificadas as mesmas
•d circunstâncias, q u e no caso
anterior, o segmento da linha
de visada compreendido entre
a objetiva e o ponto observado, passa à direita da posição
que ele deveria ocupar (ou do
eixo sem colimação) e negativa
no caso contrário.
Qual a influência que esses
três erros exercem sobre as leituras do limbo horizontal ?
fja.54Se ^uizéssemos resolver de
modo rigoroso o problema sugerido por esta interrogação, deveríamos considerar em bloco todos os erros.
Atendendo, porem, a que são diminutos, poderemos, abandonando-lhes
a ação recíproca, estudar a influência de cada um separadamente e

v = O

,

p = O

fo

=

,

c = O

Lo

Teremos

, / df \ , / df \ , /' df \
y -3—
dv Jv0 -M \-j—
dp /Pf + l \ de }»c +

L = Lo -f

Como os erros v, c e p são insignificantes, poderemos ficar nos
termos em que estas quantidades figuram na l.a potência e escrever:

L = -Lo "r"

<*M i f Jí
d7 7 + \ dp

ou, ainda, pondo no 1.° membro a leitura correta

df
Lo = L

(42)

O termo
representa evidentemente a correção a introduzir na leitura (L) para
ter a isenta do erro (Lo).
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Imaginemos agora que o instrumento sÓ tem um erro: o de verticalismo. Façamos em (41) p = O e C — O, e escrevamos

e demonstraríamos que
(46)

f (v, O, 0) = v (v)

Teremos ainda

Introduzindo em (42) as expressões (44), (45) e (46), chega-se
a esta fórmula

L = <p (v)

ou, desenvolvendo como anteriormente

(47)

Lo = L
L = Lo +

(43)

dv

As duas expressões

teem geralmente

idêntico valor. Para obter a l.a diferenciamos (41) em relação a v,
e fazemos depois no resultado
v = O

,

p = O

,

c = 0

a

ao passo que para achar a 2. fazemos primeiro em (41) p = O, c = O,
diferenciamo-la depois em relação a y e fazemos por fim
v = 0.
Mas,—reflexiona Pizzetti — se, como geralmente acontece nas aplidf
cações —7— é contínua com relação a v. p e c, em torno dos valores :
dv
v = O, p — O, c = O, as duas operações conduzem a resultados
idênticos.
Poderemos assim escrever
df
dv

(44)

Suponhamos agora que o instrumento só tem erro de perpendicularismo. Façamos
f (O, p, 0) = * (p)

Mostraríamos, seguindo a mesma marcha, que

/df
Se o instrumento só tivesse o erro de colimação, faríamos

f ( o, o, c) = e (c)

Por onde se verifica que a correção a fazer nas leituras do limbo
se compõe de três parcelas: 1.% da correção que resulta quando
supomos só haver no instrumento o erro v; 2.a, da correção que
resulta quando supomos só haver o erro p; 3.", finalmente da correção
que resulta quando supomos só haver o erro c (*). É, pois, lícito,
em vista do exposto achar o valor de cada correção como se só ela existisse, e dar para valor da correção total ou definitiva a soma algébrica
das correções parciais.
ERRO DE COLIMAÇÃO
Do ponto F (fig. 38) em que se cruzam os três eixos do azimutal,
descrevamos uma esfera de raio igual à unidade (fig. 55).
Seja Z o zenith verdadeiro e A o objeto a visar. Imaginemos
o limbo fixo, o nônio movei e a graduação crescente no sentido do
movimento dos ponteiros de um relógio (**). Se o instrumento
não tivesse erro algum, a linha de visada descreveria o vertical BiA'Z
e obter-se-ia no limbo a leitura L'.
Suponhamos, porem, que a linha de visada adquira instantaneamente uma colimação positiva. Movendo-se agora a luneta, essa
linha descreverá uma superfície cônica cuja intersecção com a esfera
será, em vez do círculo máximo BiA ZBj, o pequeno círculo EDi,
que lhe é paralelo, Se quizermos restabelecer a pontaria, teremos de
rnover o azimutal, em sentido contrário ao da graduação, até que o
círculo EDi passe por A.
(*} Esta demonstra e 5o é de Paulo Pizzetti, professor na Universidade de Pisa. Escolhemo-la por Ber a única satisfatória, do que se encontram nos livros habituais, como a de Beuf,
s5o lammosas e por isso insuficientes.
(**) Advertimos que esta hipótese subsistirá no estudo das trôs correções, salvo declarado
explicita em contrário.
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Finda a manobra, o vertical ZBi estará em ZB%, o círculo
em AD2, e a nova leitura (L) do limbo será inferior à primeira (L')

Mas, como (c) e c são muito pequenos, pode-se fazer

sen (c) = (c) sen l"
sen (c) = csen l"
donde

(c) sen l" = csen l" cosec z

ou, finalmente

(c) — c. cosec. z

(48)

Tal é a fórmula do erro devido à colimação.
Se esta fosse negativa, em vez de positiva, veríamos, examinando
a figura, ser preciso mover a luneta no mesmo sentido da graduação;
faríamos nova leitura errada, maior que a verdadeira, donde a necessidade de uma correção negativa. Mas, como nesse caso bastaria
dar o sinal menos a c em (48) para ter (c) negativa, segue-se que essa
fórmula (48) atende aos dois casos, isto é, fornece a correção com o
respectivo sinal, sempre que se der a ç o valor que lhe competir.
Fig.55

ERRO'DE PERPENDICULAR!SMO

do ângulo BiFB2. Em uma palavra: este ângulo representa a influência do erro de colimação sobre a leitura azimutaí. Procuremos
exprimí-lo em função de elementos conhecidos.
Façamos passar por A um círculo máximo perpendicular a B2ZB2.
Seu segmento AB é evidentemente igual à colimação c. Por outro
lado o ângulo BXTB2 = BiZB2 = (c) = L' — L e AZ é a distância
zenital (z) do ponto visado. Conhecemos, portanto, dois elementos

AR = c

AZ = z

do triângulo esférico AZR, retângulo em R; nada mais fácil que achar
um terceiro.
Aplicando uma lei conhecida de Trigonometria, obtém-se
ou

sen AR = sen AZ sen BiZB3
sen c = sen z sen (c)»

donde

sen (c) =

sen c
sen z

sen c. cosec. z

Utilizemos o mesmo raciocínio: A é o ponto visado (fig. 56),
ZAB, o vertical descrito pelo instrumento suposto isento de erro e
L° a leitura correta. Destruamos o perpendicularismo dos dois eixos,
fazendo que o ângulo de desvio seja positivo.
A linha de visada passará a descrever um plano, cuja intersecção
com a esfera será o círculo máximo BiEBi; o eixo secundário, que
estava na posição correta MN, tomará a posição M'N'. Para restabelecer a pontaria devemos girar a luneta em sentido contrário ao
da graduação, até que B^Bi passe por A ou venha ocupar a posição
B2E'B2- Finda a manobra, o vertical ZBi estará era ZB2 e a nova
leitura (L) será evidentemente menor que a verdadeira (L') exatamente do ângulo BiFB2 ou BiZB2.
O exame da figura demonstra que

BiA = 90° — AZ = 90° 4- z
B:B2A •= 90° — p
ZBiB2 - 90"
B:FB, - (p)
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Para restabelecê-la, será mister deslocar a luneta em sentido
contrário ao da graduação, até que 2'Bi vá ocupar a posição Z'AB2.

''

B

FtaSÔ
o

O triângulo esférico ABiBg é, pois, retângulo em B2. Aplican,do-lhe uma lei conhecida de trigonometria, acha-se
sen (p) = cot (90° — p) tg (90° — z)
ou

sen (p) = tg p cotg z

Destarte faremos nova leitura (L), menor que a primeira exatamente
do ângulo BiFB2 ou B^B*
Admitamos que o zero da graduação esteja no vertical Z'ZT'.
Teremos

Mas, é possível escrever, em vista da pequenez de (p) e p,
(p) = p. cotg z

(49)

Raciocínio idêntico ao feito no caso anterior, mostraria que esta
fórmula proporciona a correção com seu respectivo sinal, desde que
se der a p o valor que lhe competir.

e

KBi - 90° — L'
KB2 = 90° — L

visto ser

,

ERRO DE VERTICALISMO

Seja ainda uma yez A o ponto visado (fig. 57) e z o zenith verdadeiro. Caso não houvesse erro, a linha de visada descreveria o
vertical ZB, e far-se-ia a leitura L'. Inclinemos, porem, o eixo principal do ângulo v, no plano vertical TZ. O vertical ZB, irá ocupar
a posição Z'Bi e não haverá mais pontaria.

B,T' = L'
B2T' = L

KT' = 90°

Donde se infere que
BiB2 = L' -- L « (v)

(50)
(51)

Destaquemos da fig. (57) para maior clareza, a parte que nos
interessa, desenhando-a em maior escala (fig. 58). Chamemos <?
o ângulo AKBi e a o arco AK.
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Ou, combinando-as por multiplicação

Teremos dois triângulos esféricos retângiilos: AKBi e AKBa
dos quais deduziremos facilmente:

cos a cos z = cos KBi sen z sen a sen

cos (p = cotg a tg. KB,
cos

- a cos z - = cos KB: sen
sen a sen z

cos (<p — v) = cotg a tg KB2
donde

ou ainda

cos (tf> — v) — cos (p = cotg a [tg KB2 — tg K BI]

e

ou, desenvolvendo o coseno da diferença:

cos <f> cos v + sen tp sen v — cos <p = cot a (tg KB2 — tg KBi)
ou, fazendo
sen v = v sen l"
COS V =

sen #
cot a

cot z
cos KBi
Donde para (52) esta expressão:

l

tg KB2 — tg KBi =

por ser v muito pequeno
donde

v sen <p sen l'
cotg; a

v cot z sen l"
cos KBi

(53)

Sabe-se, porem, pela trigonometria, que
tg a — tg b
(a
b)

v sen <p sen l" = cot a (tg KB2 — tg KBi)

tg KB2 — tg

cot. a cot. z = cos KBi sen

~"

(52)

~

Ponde
tg a — tg b = tg (a — b) [l + tg a tg b]
Mas
_ . sen a sen b
cos a_cos b_-^sen a sen b
cos a ccs b
cos a cos b

cos (a — b)
cos a cos b
Logo

. ,
ou, fazendo

a = KB2

,N

cos (a — b)

b =
GQS

tg KB2 - tg KB, = tg (KB2 - KBO -^^^

Do triângulo KABi também se deduz

cos a — cos KBi cos (90 — z)
cos z = sen a sen tp

Sabemos, porem, que KB2 difere muito pouco de KBi. Podemos
por conseguinte, escrever aproximadamente

tg KB2 ~ tg KBi = (KB2 — KB,) sen l"

l

cos^,
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ou, tendo em atenção (53)

(KB2 -- KBi) sen l'

l

Há: examinemo-lo.
Substituição do erro de verticalismo e de perpendicularismo pelo
de inclinação do eixo secundário,
A fórmula geral (56) pode ser escrita deste modo

v cot z sen l"
cos

donde

KB2 -- KBi = v cot z cos

L' = L + c. cosec z -f (p + v sen L) cot z

Mas, vimos que

(57)

Que exprime o coeficiente

(v) = KB2

p + v sen L ?

Portanto

(v) = v cot z cos
Como se trata de um termo corretivo de pequeno valor, não se
cometerá grande erro, substituindo no 2.° membro cos KBi por cos KB2.
Virá
(v) = v cot z cos KB2
Sabemos, porem, que
KB2 = 90 — L
Logo
cos KB2 = sen L
(v) = v cot z sen L

Mas, já vimos que

KB2 = 90° — L
donde

(54)

MK = 90° — (90° — L) = L

CORREÇÃO TOTAL
Juntando as três correções parciais (48), (49) e (54), e chamando
L a leitura feita no limbo e L' a que se faria caso o instrumento não
tivesse erro, obtém-se a correção total procurada.
c. cosec. z + p cot z + v cot z sen L

Exatamente a inclinação (b) do eixo secundário sobre o horizonte.
Seja MN (fig. 57) a posição desse eixo quando a luneta está
apontada para A. Como a linha de visada lhe será perpendicular,
tem-se
MB2 = 90°
e, portanto,
MK = MB2 — KB2 = 90° — KB2

Façamos passar por M um arco de círculo máximo MOi, perpendicular ao horizonte. O ângulo MFO é igual à inclinação do eixo secundário sobre o horizonte. Ter-se-á, no triângulo esférico retângulo MOK:
sen MO = sen MK sen v
ou, tendo em consideração (58),

sen MO = sen L sen v

(55)

donde
L' = L -f c. cosec. z + p cot z + v cot z sen L

(58)

Porem MO e v são muito pequenos. Logo

(56)

Dos três erros c, p e v que encerra esta fórmula, só um — a
colimação — se determina com facilidade.
No entanto fora de toda a conveniência* que figurasse nela a
inclinação do eixo secundário sobre o horizonte, visto ser um elemento
que se pode obter a cada instante, de modo simples, com auxílio do
nível movei. Não haveria meio de substituir os dois últimos termos
de (56) por outro em que aparecesse unicamente esta inclinação ?

MO sen l" = v sen l" sen L
ou
MO = v sen L

(59)

Tal é a fórmula que dá a inclinação do eixo secundário sobre o
horizonte, produzida por um erro de verticalismo.
Imagire-se agora que, depoi^ do eixo secundário estar em MN,
destruímos o seu perpendicularismo com relação ao eixo principal,
10IÍ.ÍÍ94
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dando-lhe ura erro de perpendicularismo igual a p. A sua nova
posição será M'N' e um nível posto sobre ele indicará, por exemplo,
a inclinação b. E óbvio que

FÓRMULAS GERAIS DE REDUÇÃO

b = MO + M M'

Aplicando o mesmo raciocínio ao exame dos diferentes sistemas
de graduação, chega-se facilmente a este conjunto de fórmulas gerais.

Porem
MM' = p

PD

e
MO = p -h v sen L
logo

b = p + v sen L
como intentávamos demonstrar.

Podemos escrever agora a fórmula (57) desta maneira
L' — L 4- c. cosec. z + b cot z
Quanto ao sinal de b, aplicar-lhe-emos convenção idêntica ao
do p. Diremos, pois:
A inclinação do eixo secundário é positiva quando, estando o
observador em face do instrumento, pronto a observar, a extremidade
esquerda do eixo fica acima do horizonte e negativa no caso contrario, (fig. 59).
Façamos de p a s s a g e m
uma observação importante:
ge 0 eixo principai é bera ver.
tical (fig. 59), isto é, se não
há erro de verticalismo, a inclinação 6 coincide com o erro
de perpendicularismo e muda
de sinal, sem mudar de valor,
- quando se inverte a posição do
instrumento. Sempre, porem,
que \ há erro de verticalismo
(fig. 60X não subsiste a referida coincidência, e, o que é da máxima importância, se invertemos o instrumento, o eixo secundário irá ocupar a p o s i ç ã o
M'N', simétrica de MN relativamente a EF, e adquirirá uma inclinação ;!e valor numérico diferente da primeira.

Fig. 60
P.D. DO INSTRUMENTO
LIMBO FIXO E NÔIíIO MÓVEL

Graduação no sentido do movimento doa ponteiros de um
relógio
Idem em sentido contrário

L' *= L + c. cosec. z + b cot z
{ L' = L

c. cosec z — h cot z

(60)
(61)

LIMBO MÓVEL E NÒNIO FIXO

Graduação no sentido do movimento dos ponteiros de um
relógio.
Idem em sentido contrário

L' « L — c. cosec. z — b cot z

(62)

\ L' = L + c cosec z -f- b cot z

(63)

Os quatros casos resumem-se em aois:
1.° — Limbo fixo, nônio movei e graduação no mesmo sentido
que o movimento dos ponteiros de um relógio ou limbo movei, nônio
fixo e graduação em sentido contrário ao referido movimento.
L' = L -f- c. cosec z + b cot z

(64)
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2.° — Limbo fixo, nônio movei e graduação em sentido coiHJ
trário ao movimento dos ponteiros de um relógio ou limbo movei,
nônio fixo e graduação no mesmo sentido que o referido movirnerto.
L' = L — c. cosec. z — b cot z
(65)

Suponha-se que resolvemos principiar pelo segundo. Recorrendo
ao/ programa de observações para o método de Schreiber e consultando o relativo a três vértices, vemos que o ângulo 1 — 3 deve ser
medido restas posições do limbo

Quando o instrumento se achar na posição inversa, empregaremos
estas mesmas fórmulas dando a c sinal oposto ao da posição direta
(pois vimos que a colimação muda de sinal, sem mudar de valor,
quando se troca a posição do instrumento) e a & o valor que o nivelamento do eixo secundário indicar e o sinal resultante das nossas'
convenções.
A fórmula aplicável ao nosso azimutal é evidentemente a (64):
L; = L + c. cosec z + b cot z (P.D.)
(64)'
Vimos, portm, que a colimação se obtém sempre pela fórmula
geral
+ P.D.
C = ±
+ (Mo
ÍMo — M) d
— P.I.
Logo, poderemos escrever:
+ P.D.
L' = L ± (Mo — M) d cosec z + b cot z
— P.I.
(65)
sem olvidar que o valor do coeficiente de 6, em qualquer posição do
instrumento, resultará do que lhe der o pivel e que o .sinal dele s^
fixará, de acordo com as nossas convenções.
MODO DE FAZER AS OBSERVAÇÕES E DE CALCULAR O'
VALOR DOS ÂNGULOS— SUPRESSÃO DO ERRO DE DESIGUALDADE DOS MUNHÕES PELA INVERSÃO DA LUNETA

Fio-61

Imagine-se o instrumento occ-'
trado num vértice qualquer, pojS
exemplo na Cochilka do Inácio, e*
convenientemente disposto para aíH
observações (fig. 61). Os vértices a visar serão: o Cavalhada, áj
Ponta Grossa e o Grota.
NumSremo-los seguidamente
da esquerda para a direita. Tere^;
mos de medir 09 ângulos l — 2,,'
1 — 3, 2 — 3.

POSIÇÕES DO LIMBO

ÂNGULOS

1 —3

6»

24»

42°

60"

78°

06°

114?

132»

150°

168»

Coloquemos o instrumento na posição direta (tambor à direita)
e o fio movei na leitura Mo. Apontemos depois com ele para o vértice l (movendo a luneta); finda a pontaria, afrouxemos a anel que
prende o limbo e desloquemos este último até ler 6° no microscópio A;
reprendamo-lo em seguida com o mesmo Anel. Posto assim o limbo
na primeira posição, vamos proceder a uma aupla medição do âcgulo.
Apontemos para l (com o fio movei em Mo), aperfeiçoando a pontaria
mediante o parafuso de chamada do limbo; depois determinemos
a inclinação do eixo secundário, dispondo o nivel na primeira posição,
com o zero à direita e na segunda à esquerda. No intuito de evitar
confusões, diremos em voz alta, antes da leitura: zero a direita ou
zero a esquerda, e o auxiliar a registará na caderneta antepondo-lhe
urn d ou um e.
Exemplo

10d,5

10,77

30, O

30,15

. Terminado o nivelamento do eixo (*), faremos 5 pontarias com o
fio movei, tendo o cuidado de mover o parafuso micrométrico, no
ato de apontar, Lempre num mesmo sentido, por exemplo, no das
graduações crescentes do tambor; depois leremos os microscópiosmicrométricos (a ré e avante). Estará então terminada a pontaria
para o vértice 1.
(*)
Usaremos, por comodidade, embora impropriamente, a expressão nivelamento do eixo
por determinação da inclinação do eixo.
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Faremos exatamente o mesmo com o vértice 3, a saber: pontaria
com o fio inovei em Mo (movendo a luneta), nivelamento do eixo
secundário, 5 pontarias com o fio movei (movendo o parafuso do micrômetro) e leitura dos microscópios (*). Teremos assim uma medida do ângulo na posição direta (**).
Invertamos a luneta, retirando-a das munhoneiras, dando-lhe
urna rotação de 180° em torno de seu eixo e repondo-a no legar sem
que os munhões troquem de munhoneiras. Façamos uma pontaria
completa para 3, seguindo a marcha descrita, e depois para 1. Teremos uma segunda medida do ângulo, feita na posição inversa. Mantenhamos a luneta nesta posição e muaemos a do limbo para 24°,
fazendo a manobra já referida; depois efetuemos uma pontaria completa para l, e, a seguir, outra para 3; invertamos a luneta, apontemos para 3, depois para l e continuemos sempre do mesmo
modo até esgotar todas as posições do programa. Fácil é compreender
que as operações de inversão da luneta e de mudança de posição do
limbo se sucederão como se vê na linha quebrada do quadro abaixo
reproduzido, no qual os números l e 3 indicam as pontarias para os ;
vértices correspondentes:

POSIÇÍO
DO
INSTRUMENTO

VÉRTICE
VISADO

DATA

0

POSIÇÃO

MÓVEL

no

LEITURA
DO

LIMBO

LIMBO

ZERO a

A

f 10,5
{
( 30,05

e

de

abril

6«

B

6°

0'

0'

6*1,6
7, 3

0»

128

55

2

24,7

2

D

Cavalhada

de

MICROSCÓPIO

'NIVEI,

ã
•

\ 30,0

1

1

( 10,5

d
( 30,0
Grota

D
e

f 10,35
d {
( 30,0

Grota

I

308

65

2

21,0

p. I.

P. I.

P. D.

p. I.

3

3

3

3

3

3 3

3 3

3 3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

•1

3 3

1

1

f 9,8
e {
{ 30,0

3 3

Cavalhada

1

1

0

6,4

0

11,0
10,7

6,25

A esse conjunto chamaremos pontaria completa.

(**) E de toda n oonveniÊnoia mover-se o parafuso de chamada do limbo sempre no mesmo
sentido, quer na pontaria pa l, quer na p» 3.

204

0

0

8,6

8,66

( 10,3
d{
( 30,65

0

13,6
13,3

3
f 10,25
d í
( 30,65

|

326
24°

I
e

Para maior clareza, damos aqui um extrato da nossa caderneta
de observação:

' 24°

I

1

Grota

(*)

0

P. D.

_
1

186
6"

( 9,8
d J
\
( 29,2

'
3

27,6

( 10,8

1

4.» POSIÇÃO DO LIMBO

p. r.

P. D.

,

21,5

1 29,8

l 30,2

P. D.

27,0

2

6->

f 10,2

2

Cavalhada
3,B POSIÇÃO DO LIMBO

26,0

24,55

E \

2." POSIÇÃO DO LIMBO

26,5

6°

f 10,7
\
( 30,15

;

1.» POSIÇÃO uo LIMBO

12">,1
11, 6

í 10,4

1906

f 10,0
{
( 30,2

55

2

23,8

147' Q' Q' Ia ,2

23,7

0,85
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MICiBÔMETHQ

Media dos
microscópios
corrigida do
erro de volta

~a "S
0

°

•a .S

ri o
fí *j=

!.§

Média das
pontarias
b cot z em o fio
movei

M0-1- M

"5

H

0
^H

K
Q

~~~ Í-.
+1

u. <u

Leitura
definitiva
do
limbo

ÂNGULOS

1000,^0
1000,

3

999, 1 0' 18",50 — 0",14
939, 2
998, 2

0

999^,36

2*, 73

—2", 16 6* y 16" 34 l
f
)122° 59' 32",22

1

1

1000,
999,
999,
1000,
998,

0
9
7
2
9

4

51, 20 —0,33

0

999, 74

—3, 11 —2, 46

1000,
1000,
999,
998,
999,

0
0
8
8
5

4

48, 64

0

999, 62

+2, 99

1000,
1000,
1COO,
1000,
1000.

0
0
4
6
1

0

16, 88 —1,87 —0,02

1000, 20

+3, 57

+2, 82

186 0 19,68

1001,
1001,
1000,
1001,
1001,

5
8
0
6
8

0

21, 78

1001, 34

+4, 71

+3,72

204 0 25,51 \

1000,
999,
999,
1000,
1000,

0
9
2
2
7

+0,33

128 59 48,56

+2, 36 308 59 51,00

-f P.D.
122" 59' 31",82

+ 1,08

+0,01

b cotz (*). Corrigem-se do erro de volta às leituras dos microscópios. O melhor é deduzir, sendo possível, um único erro de voita
para todas as observações de um vértice. Toma-se depois a média das
portarias com o fio movei; calcula-se o termo + (Mo — M) e a
seguir, ± (M0—M) d" e ± (Mo—M) d"cosec z, tendo presente que o
sinal + convém à P.D. ou T.D. e o — à P.I. ou T.E. Dispensa-se
o cálculo direto do + (Mo — M) d", organizando antecipadamente
uma tabela em que os valores deste termo sejam dados em segundos
de arco e em função de ± (Mo — M) expresso em divisões do micrômetro. Como os vértices de uma rede geodésica estão quase
sempre no mesmo horizonte, a distância z é habitualmente vizinha
cie 90° e cosec z próximo da unidade. Terminados os cálculos subsidiários, juntam-se os termos L, b cot. z ± (Mo — M) d cosec z de
acordo com a fórmula geral
L' = L ± (Mo — M) d cosec z + b cot z

P.I.
e teem-se as leituras corretas. Combinando-as depois duas a duas,
por diferença, deduzem-se os diversos valores do ângulo.

1
/
f

122° 59' 31" ,88

4 "54, 63

+0,65

0

1000, 12

+3,49

+2,76

326 59 57, 39

i

Já tivemos ocasião de dizer que a inversão da luneta nos dispensava de tomar em consideração o erro de desigualdade dos munhões. Demonstremo-lo agora, com auxílio da fórmula geral (65):
Imagine-se que, apontando para o vértice l, com o instrumento
na posição direta, lemos L d no limbo, M d no micrômetro e achamos
b d para inclinação do eixo. Teremos evidentemente:
L d ' = L d + (Mo — M d ) d" cosec z + b d c o t z

Quanto ao cálculo dos valores do ângulo, eis corno se deve proceder: Determina-se em 1,° logar a inclinação (6) do eixo secundário, dando, conforme convencionamos, o sinal -f- as leituras com
o zero à d're'ta e o — as com o zero à esquerda, calcula-se depois

(66)

(*) A distância zenital é ministrada peln observação feito com o teodolvto de Bambergpara o nivelamento trigonométrico do vértice que se considera.
Falhando este recurso, pode-se
obtô-la com um instrumento ainda menos preoiso.
"Para que o cálculo desea correção seja exato —
escreve Perrier — basta ter as distancias nenitaÍB a menos de um minuto, e um instrumento portátil faculta esta aproximação com uma ao medida de z".
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Suponha-se ainda que invertemos a posição da luneta e obtivemos

L/, d -~ LI ,d__+

Lj, Mi e b;

Será

que é evidentemente a mesma coisa que
LÍ' = LÍ — (Mo — M;) d" cosec z + bj cot z

(67)

Pelas explicações anteriores, sabemos, porem, não serem as inclinações bd e bj, fornecidas pelo nível, as do eixo dos munhões, e sim
as da aresta dos diedros aos pés do nível. A verdadeira inclinação
do eixo será, na posição direta, (*).
Id

=

bd ~-~ c

Ls',d + L./,;

L/, d + Li'. i

SUPRESSÃO DO NIVELAMENTO DO EIXO SECUNDÁRIO

e na inversa
li> b; + c'

São elas que devem figurar em (66) e (67) e não bd e b).
Logo
Ld' = Ld + (Mo — Md) d" cosec z + (bd — c') cot z
LÍ' = LÍ — (Mo -f- MO d" cosec z + (bi + c') cot z
Tomando a média das duas leituras, vê-se, como havíamos previsto, que desaparece do resultado o termo c' cot z, isto é, a correção
devida a desigualdade dos munhões.
Cumpre esclarecer desde já uma dúvida capaz de surgir no espírito do leitor. Acabamos de falar em média de duas pontarias
conjugadas, e rão foi esse o modo por que ensinamos a calcular os
valores distintos do ângulo. Refletindo, porem, vê-se que uma coisa
recai na outra.
Sejam, por exemplo
Li ,d
e
L/,<Í
as leituras corretas nas pontarias para os vértices l e 3 na P.D., e
LI',Í
e
L3';i
na P.I.

Fazemos os cálculos dos valores do ângulo desta maneira
Li ,d

P.D.

L 3 ',i -- LI',Í

P.I.

La ,d

Como, porem, teremos que tomar depois a ijiédia de todos oa
valores, cada valor da P.D. se combinará na média final com o da P.I.
desta forma
(*)

Vide fórmula

(36) e (38).

O nivelamento do eixo secundário em cada pontaria aumenta
consideravelmente o tempo necessário à condição de um ângulo. Ora,
já salientamos na pr-me:ra parte deste trabalho, quão urgente é poder-mos fazer num dia o maior número exeqüível de medições. Haveria, por conseguinte, a máxima vantagem em suprimir o referido
nivelamento. Será lícito fazê-lo ?
Examinemos a questão
Seja
L'd - Ld + (Mo — Md) d" cosec z -f bd cot z
(66)
a leitura correta na P.D. e
L'j = LÍ + (Mo — M;) d" cosec z + b; cot z

(67)

na P.I.
E óbvio que os termos corretivos do nivel (bd cot z e b; cot z)
desapareceriam completamente da média das leituras conjugadas se
bd e b; fossem iguais e de sinais contrários. Já demonstramos, porem,
que as inclinações do eixo secundário só gozam dessa propriedade
quando não há erro de verticalismo. Fora dessa hipótese, elas são
diferentes em valor numérico e podem ter o mesmo sinal ou sina;s
opostos. Daí a necessidade de estar o eixo principal sempre bem
vertícalizado.
Raciocinemos num caso desfavorável; suponhamos que as duas
inclinações teem o mesmo sinal.
A média das leituras conjugadas virá influenciada pelo termo
corretivo
+ (bj + b,) cot z
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ou, de um modo geral, por
± 2 b cot z
b não será muito grande, se o instrumento estiver cuidadosamente
nivelado; não atingirá, por exemplo, 2" em nosso azimutal, caso o
eixo secundário esteja nivelado a menos de uma divisão. Façamos,
pois,
2 b = 4"
Teremos de multiplicar este valor por cot z. Na prática z difere
pouco de 90°, visto estarem perto do horizorte os vértices da rede.

Façamos
z =

Virá
cot z = 0,0349
e, portanto,
± 2 b cot z = ± 0",14

A correção é, corno vemos, insignificante, mas talvez valesse a
pena levá-la em conta se tivesse sempre o mesmo sinal. Acontece,
porem, na prática variar este sinal como os erros acidentais, de modo
que as correções tendem a compensar-se ou destruir-se e só por muito

ÂNGULO MEDIDO

VALOR MÉDIO ( SEM
COIiHEÇÃO DO NÍVEL)

CORREÇÃO
DO

NÍVEL

VALOR MÉDIO
CORRIGIDO DO
NÍVEL

38",S4

0' 33 ',85

-0' 01

Inácio — Ext. N. E, — Cavalhada (1,3)

116

40

61 87

— 0, 06

116

40

61, 81

N.E.-- Cavalhada (2,3)

63

40

27 71

•f 0, 04

63

40

27, 75

Inácio — Ext. N. E. — Ext. 8. W. (1,2)
Ext. S. W.— Ext.

53°

Cavalhada— Ext. S.W.--Ext. N.E. (1,2)

88

5

0 57

Cavalhada — Ext. S.W — Inácio (1,3)

176

34

25 50

Ert. N.E. — Ext. S. W. — Inácio (2,3)

S7

29

25 47

+ o,
+ o,

Ext. S.W. — Inácio — Cavalhada (1,2)

2

39

44 01

Exi. S.W. — Ináoio — Ext. N.E. .(1,3)

39

30

2, 08

Cavalhada — Inácio — Ext. N.E. (2,3)

36

50

19 30

+ o.

Cavalhada — Inácio — P. Grosaa U',2')

62

12

30, 86

122

59

60

47

Cavalhada — Inácio —

Grota d',3')

P. Grossa — Inácio -— Grota

53=

0'

88

5

0, 65

01

175

34

25, SI

02

87

29

25, 49

— 0, 04

2

39

43, 97

0

39

30

2, 08

36

50

19, 38

0

62

12

30, 86

31, 97

— 0, 01

122

59

31, 96

2, 09

0

60

47

2, 09

-i- 0, 08

02

pouco inflem no valor médio do ângulo. A veracidade desta proposição ressalta claramente do quadro abaixo, em que mencionamos
os valores médios de cada ângulo medido por nós e a correção média
do nivel.
Discreteando sobre o assunto, escreveramWright e Hayford (*):
O erro devido ao nivelamento do limbo (**) não pode ser eliminado
pelo método de observação, mas não at'nge em geral 0"1, quando se
empregam os níveis que acompanham os bons instrumentos e se opera
com atenção. Será maior se o sinal visado tiver grande elevação
sobre o horizonte; conv;rá então nivelar cuidadosamente.
Julgando de grande importância este detalhe prático, e&crevemos
sobre ele ao ilustre professor Dr. Hebnert, chefe do Instituto Geodésico
da Prússia c do Escritório Central da Associação Geodésica Internacional, pedindo-lhe nos aconselhasse com as luzes da sua longa
experiência. O preclaro mestre ratificou a nossa resolução, expressando-se desta maneira: .
"Quando a correção da inclinação b cot z só pode alcançar O",l, torna-se desnecessário ler o nivel a cada observação; basta nivelar bem o eixo de 20 cm 20 minutos, pondo-o cm duas direções perpendiculares e tocando nos parafusos calantes do instrumento, se houver mister. Está claro
que suponho uma instalação sólida e um eixo vertical sem
jogo. Em terreno de montanha e quando cot z atinge ou
excede 1/20, talvez seja útil ler o nivel a cada observação.
Como isto, porem, nunca ocorre em nosso país podemos
observar 60 direções numa hora, apontando sobre a posição
média da imagem oscilante, não com o fio movei, mas com
o fixo. Na atmosfera inquieta em que o Sr. trabalha será
talvez melhor utilizar o fio movei e repetir as pontarias'' (***).

(*) Este último é o atual chefe da secção de oálculo e o inspetor dos trabalhos geodáaicoa
do Coast and Geodetic Survey.
(**) Os autores raciocinam evidentemente sobre a fórmula (57), poia UIQ erro de verticalismo causa um desnivelamento do limbo. A Qonex&o entre aquele erro e a inclinação do
eixo secundário fica patente na expressão: b = p -f- a sen i, já nossa conhecida.
(***) Carta de 10 de dezembro de 1906.
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DETERMINAÇÃO DAS CONSTANTES

Girando o parafuso de uma volta completa, variava-se a inclinação da régua de 240". É claro, por conseguinte, que, dividindo

t

Pelo estudo minudencioso que acabamos de efetuar, vê-se que o
observador deve conhecer antecipadamente três constantes do azimutal
1.°) O valor angular de uma divisão do nivel movei.
2.°) O valor angular de uma divisão do parafuso micrométrico.
3.°) A leitura sem colimação (Mo).
Vejamos o modo prático de determiná-las:
1) VALOR ANGULAR DA DIVISÃO DO NÍVEL MÓVEL
O melhor meio de obter esse valor é lançar mão do examinador
de nivel Compõe-se e^te aparelho, em síntese, do uma régua ÂB
(fig. 62) que descança em três pés e cujas inclinações podem variar
de quantidades conhecidas, mediante um parafuso micrométrico •.]
P (*).
Chamemos b o comprimento do passo do parafuso e l a distância
entre o eixo dele e a linha que une os dois outros pés da régua. Se 1

F,g.62
movermos o parafuso exatamente de uma volta, aaremos à régua uma
variação de inclinação igual a
l sen l"

Num examinador de nivel utilizado pelo professor Jordan, tinha-se,
por exemplo,
h = 0,51 rnm.
l = 438,3 mm.
donde
a = 240"
(*)

A fig. 63, representa o examinador de iiivel de Bamberg, encomendado pela ComisaSo.

Fig 63
o tambor do dito parafuso em 240 partes, cada uma delas ficaria
valendo l".
Eis como se opera com o examinador de nivel: coloca-se o aparelho sobre um pilar de alvenaria, de modo a dar-lhe a máxima estabilidade; põe-se depois o nivel a estudar sobre os dois suportes especiais da régua e move-se o parafuso até que a bolha fique num extremo
da graduação e o índice corresponda a um traço do tambor. Gira-se
o parafuso de quantidade angular iguais (de 10 divisões, por exemplo,
ou de 10" no examinador de Jordan) sempre no mesmo sentido e
com extremo cuidado, e leem-se de cada vez os extremos da bolha.
Combinando depois duas a duas, por diferença, as leituras do centro,
e tomando-lhes a média, acha-se o número de divisões e frações de
divisão correspondentes a uma variação conhecida da inclinação.
Nenhuma dificuldade haverá depois era obter o valor angular de uma
divisão.
Também se pode chegar ao mesmo resultado, dividindo o deslocamento angular total do parafuso pelo percurso total da bolha.
Alguns observadores preferem calcular o valor angular a cada desvio
parcial cia bolha e tomar por fim a métna deles como valor definitivo.
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Este último processo oferece a vantagem de permitir que se deduzam
facilmente os erros médios.
Estudando, com o examinador já referido, o nivel de urn nivel oit'J|
instrumento de nivelar (*), achou Jordan os resultados abaixo trans-*
critos. Ele operava imprimindo rotações de 10 divisões (10") aoj|
parafuso e lendo ambos os extremos da bolha.

A um desvio angular do parafuso igual a 140" corresponde um
percurso total da bolha igual a 21d,35 (média do percurso dos dois
extremos). Logo, tem-se
HO"
21,25

= 6",58

Está provado que a temperatura exerce grande influência sobre
o nivel de bolha de ar. Convém, portanto, estudá-lo num meio em
que ele seja o mais possível invariável.
BOLHA

PEECUR3O DA BOLHA.

COMPUIMENTO

PARAFUSO

DA

Ext. esquerdo

Ext. direito Ext. esquerdo

Ext. direito

BOLHA

26,0

434,2

24,4

41, 6

K6

K6

17, 2

22,8

40, 1

1. 6

1, 5

17, 3

21,1

38, 4

1, .7

1, 7

17, 3

19,7

37, 0

1, 4

1, 4

17, 3

18,2

35, 5

1. 5

1, 5

17, 3
17, 3

17^,2

' 16,8

34, 1

1. 4

1, 4

15,3

32, 6

1, 5

1, 5

17, 3

13,7

31, 1

1, 6

1, 5

17, 4

4' 30

12,2

29, 6

1, 5

1. 5

17, 4

4' 40

10,7

28, 1

1, 5

1, 5

17, 4

4' 60

0,1

26, 5

1, 6

1, 6

17, *

5'

0

7,6

25, 0

1, 5

1, 5

17, 4

5'

10

6,0

23, 5

1, 6

1, 5

17, 5

4,5

22, 0

1, 5

1, 5

17, 5

21,0

21, 2

21, 5

23, 2

B' 20

<

Desvio angular total 2'20" = HO'1

Mídia

=

21d,35

(*) A este instrumento chamam os franceses niveau e ao nível, isto 6, ao tubo de vidro
no sou alojamento, nivdle. Nós, infelismente, só dispomos, <le um únioo vocábulo (núeí) para
as duas coisas.

Também será vantajoso repetir as experiências em temperaturas
médias diferentes. Segundo pesqiúzas do professor Reinhertz, o comprimento da bolha tem ação direta sobre a precisão de um nivel;
as bolhas curtas são em gefal preguiçosas. O comprimento de uma
bolha deve ser tão grande quanto o faculte o emprego do instrumento,
ilcinhertz fixa-lhe como regra metade do comprimento do tubo ou
no mínimo, a terça parte dele.

Visto não existir ainda na Comissão da Carta um examinador
de nivel, utilizamos o círculo meridiano de Bamberg, que está montado no observatório da Praça General Osório.
Prendendo à luneta dele um nivel qualquer, é claro que todas as
suas variações são acusadas não só pelo deslocamento da bolha,
como pela leitura do limbo vertical. Desse modo a luneta é suscetível de desempenhar papel idêntico ao da régua do examinador e o
círculo vertical ao do parafuso micrométrico. Esforçamo-nos para
que o plano médio do nivel ficasse sempre bem vertical. Fizemos a
bolha caminhar ora num sentido, ora no oposto e nunca combinamos
senão leituras do mesmo sentido. Eis os resultados a que chegamos
para o nivel movei de nosso azimutal:
109.694

p. 9
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t - + 22°,5

LEITURA BO

LEITÜHA DO LIMBO

'

3",4

CIÍNTHO DA
BOLHi

VALOB ANGULAR O A
DIVISÃO

Hd,0

23" ,98
23, 1
17, 7

3,58

12, 45

8

0. 70

13,45

19, 05

18, 45

53, 55

27, 05

3, 63

3,67
3,87

Módia

nomia de precisão, costuma-se estudá-lo nos mínimos detalhes, até
descobrirem-se-lhe as inevitáveis e diminutas irregularidades. Atendendo, porem, a que nas observações azimutais da Geodésia, pouco
afastamos o fio movei de uma leitura fixa (leitura sem colimação) e
que os maiores erros promanam sempre das condições exteriores e
não das imperfeições do instrumento, limitamo-nos a determinar um
valor angular médio da divisão. Eis a marcha que se deve seguir
na operação:
Ponhamos o fio movei numa leitura exata do tambor, por exemplo, 9V,000 e apontemos com ele para um ponto bem definido (de preferência para a imagem de um eolimador ótico ou de um heliotrópio),
movendo a luneta ou, melhor a parte superior do instrumento, primeiro com um impulso da mão, e depois com o parafuso de chamada
do limbo. Finda a operação, leiamos ambos os microscópios. Repitamos a pontaria de dez a vinte vezes. Desloquemos depois o
fio inovei, pondo-o noutra leitura exata, 11,000, por exemplo. Restabeleçamos a pontaria, deslocando a luneta e leiamos os dois microscópios. No intuito de eliminar erros acidentais, repitamos a
pontaria com o fio movei de dez a vinte vezes.
Chamemos IA a média das leituras do limbo, feitas com o fio
movei em 9V,00 e L'2 em HT,00.
A diferença L'a — L'i mede o ângulo correspondente ao percurso do fio movei de 9V,00 a llv,00.

3,63

Portanto
HV00 — 9V00 = IA —

3",74

ou

2) VALOR ANGULAR DE UMA DIVISÃO
DO PARAFUSO MICR.OMÊTRICO
Já sabemos qual a importância prática desta constante; deve*))
remos utilizá-la na redução de todas as pontarias.
Para que a um mesmo deslocamento angular do parafuso corres-|
ponda sempre um mesmo percurso linear do fio movei, é indispensável1
que o parafuso seja feito com a máxima perfeição e que seu passo seja
constante. Todas as vezes que um micrômetro intervém na Astro-,

2 V 00
E, como
v

ld =

= 100d
T
T l'
Jj '2_/~ ^

2,00 X 100
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EXEMPLO

1." POSIÇÃO DO FIO MÓVEL

Apontando com a luneta do azirautal para a imagem do um
colimador ótico, achamos:

(9V00)

Li — leitura do limbo (média dos microscópios e das pontarias)
bi — inclinação do eixo secundário.

LEI TUBA
I>O FIO
MÓVEL

9» ,00

MÉDIA

DO8

MICKOSCÓPIO3

A e B (CORRIGIDA
DO ERIIO »E VOLTA)

26»

27'

23,93

LEITURA
DO FIO
MO V KL

ll',00

MÍDIA

DOS

26"

30'

22,53

9* ,00

26

27

MICROSCÓPIOS)

A e B (CORRIGIDA
DO ERRO DE VOLTA)

L2 — leitura do limbo (média dos microscópios e das pontarias)

4",12

b2 — inclinação do eixo secundário.

3, 52

23,68

4, 83

24,00

2, 97

24,46

3, 10

24,70

2, 57

25,08

3, 02

23,08

2, 90

25,58

2, 75

24,93

3, 73

25,73

2, 67

25,36

2, 12

24,88

4, 13

23,88

3, 37

25.03

4, 63

24,53

4, 63

25,73

3, 82

25,43

4, 23

24,58

2.a POSIÇÃO DO P^IXO (11V00)

llv,00

28°

30'

3, "51

z — distância zenital do ponto visado.
A leitura correta deverá ser a mesma nas duas posições do instrumento, por isso que visamos sempre o mesmo ponto. Chamemos-lhe L'.
Teremos (fórmula 65):
L' = Li + (Mo — 9T,00) d"cosec z + bcotz (l.1 posição do fio movei)
L' = L2 + (Mo — llv,00) d"cosec z + b2cotz (2.a posição do fio movei)
Se o ponto visado estiver no horizonte ou tão perto dele que
se possa fazer
z = 90°
ou
(63)
cosec z = l

(69)

cot z = O

virá

e que
2«,00 = 2'

38" ,93

ld = 0,79

L' =

79",46

É indispensável que o ponto visado esteja no horizonte ou perto
dele e que o instrumento tenha sido muito bem nivelado. As razões
desta exigência, vamos compreendê-las encarando o problema de
modo geral:
Suponhamos o instrumento na P.D. e chamemos:

t + (M« -

9V,00) d'

L' = L2 + (M0 — llv,00) d"
donde
+ (Mo ~ 9V,00) d" = L2 + (Mo — llv,00) d"
e, portanto
d" =

La — Lj

ir,oo —

Ij2 — LI
2V,00

ÍJ2 —' LI
200a
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como havíamos afirmado. Se, porem, z não for vizinho de 90" ou
não for lícito admitir as igualdades (68) e (69), haverá mister tomar
em consideração as inclinações do eixo secundário cosec z. A fórmula
a empregar deverá ser

Virá

L' - L + (Mo — Md) d"
L' = L — (Mo — MO d"

donde

L + (Mo — Md) d" = L — (M0 — MO d"
c, portanto,

L2 — LI + (b2 — bQ cot z
200d X cosec2

Mo =

3) LEITURA SEM COLIMAÇÃO

Md + MJ
—-

(Mo)

Já indicamos o modo de obtê-la. Resta-nos somente chamar
a atenção para a necessidade de ficar o ponto visado no horizonte da
estação ou perto dele. A justificação do fato é em tudo idêntico
à anterior.
Imagine-se o instrumento em P.D.; apontemo-lo para o objeto
Cbcolhido, fixando o limbo com o parafuso de chamada e aperfeiçoando a pontaria com o fio movei. Seja
— a leitura do limbo (média dos microscópios corrigida
do erro do volta).
L' — a leitura correta
Ma — a leitura do micrômetro
bd — a inclinação do eixo secundário.

Caso, porem, não sejam admissíveis as igualdades (72) e (73),
Hera preciso empregar a fórmula geral
M. .

eos,

que se deduz facilmente, combinando (70) e (71) por subtração.

L

Invertamos depois a luneta (sem tocar no parafuso de pressão
do limbo), de modo que cada munhão vá repousar noutra munhoneira.
A leitura do limbo continuará a ser a mesma. Apontemos com
o fio movei para o mesmo objeto e chamemos:
MI — a leitura do micrômetro
b: — a inclinação do eixo secundário.
Teremos aplicando a fórmula geral,
L' = L + (Mo—Ma) d"cosec z + bdcotz (70) (l." posição da luneta)
L' = L — (Mo—Ms) d"cosec z + bicotz (71) (2.» posição da luneta)
Se podermos fazer
cosec z = l

(72)

cot z = O

(73)

III

TEODOLITO DE BAMBERG - - DESCRIÇÃO - - MODO DE
CENTRA-LO NO VÉRTICE TRIGONOMÉTRICO E DE
PREDISPO-LO PARA AS OBSERVAÇÕES — INFLUÊNCIA
DOS ERROS RESIDUAIS DE RETIFICAÇÃO DOS EIXOS
SOBRE AS DISTÂNCIAS ZENITAIS — ERRO DE VERTICALISMO — ERRO DE PERPENDICULARISMO — ERRO
DE COLIMAÇÃO — FORMULA DO NIVELAMENTO GEODÉSICO - - VALOR DO RAIO TERRESTRE E DO COEFICIENTE DE REFRAÇÃO - - CORREÇÃO DAS DISTÂNCIAS ZENITAIS QUANDO SÃO RECÍPROCAS E
SIMULTÂNEAS.
O teodolito de Bamberg n. 9086 consta em síntese de duas partes
que se acondicionam separadamente: uma formada pelo triângulo
de base, com os parafusos calantes, pelo círculo horizontal e eixo
vertical, outra pelo eixo horizontal, limbo vertical e luneta
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Depois de convenientemente associadas, pode o instrumento^
ocupar duas posições distantes com relação ao observador. Na
a luneta fica à direita dele, e na 2.n à 1 esquerda.
Designaremos abreviadamente aquela por P.D. e esta por P.I. (*|
— O fato de havermos descrito com minúcia o azimutal de Bamberg,;
cujas partes de coutacto com o teodolito são numerosas, dispensa-nos'!'!
de repetir aqui com relação a este certas explicações já dadas
capítulo anterior. Vamos, pois, limitar-nos a salientar as partes!.
127 que o extremam do azimutal.
128
Tanto o limbo horizontal comoj
o vertical, tem 17,5 cm. de diâmetro e estão divididos conforme se!i
vê na fig. 2, isto é, cada grau sub-':
c. o
\l O
•»
divide-se em seis partes, de modo'|
que é igual a 10' a menor de suas divisões.
A graduação cresce no sentido do movimento dos ponteiros dfsí
um relógio. O limbo horizontal é fixo, ao passo que o vertical move-sl
com a luneta. O tambor dos microscópios está dividido em 30 partes,.^
e, como é preciso dar-lhe duas rotações completas para passar de uraj
traço da graduação ao seguinte, conclue-se que sesserta partes do1';
tambor eqüivalem a 10' ou que uma delas é igual a

Suponha-se que efetuamos a leitura de um microscópio respeitando a graduação nele escrita. Seja, por exemplo:

10'
,60

JXKV
60

= 10'

Em vista disso, pode-se oizer
que os microscópios dão diretamente 10". A figura 3 indica a graduação do tambor. Observando-a, notase que, onde o construtor deveiia
marcar 20", marcou 10", e onde 20
deveria assinalar 40" registrou 20",
ou em resumo, que a graduação jo
dentro de cada minuto está feita
pela metade.
Vamos explicar a vantagem deste dispositivo:
(*)

A junção daa duas partes do instrumento pode aer feita de dois.

l'

25"

E lemos depois no outro

l' 20"
A média das duas leituras seria
25" + 20"
2
Cumpre, porem, não esquecer que as frações inferiores a um
minuto estão, como dissemos, graduadas pela metade, de sorte que,
para ter o valor real da leitura, precisaremos multiplicar por 2 os
números que indicam essas frações,
Logo as leituras reais serão:

l'

25" X 2

l'

20" X 2

e a média será

l'
ou ainda

(25" + 20") X 2

l'

(25" + 20")

Donde se conclue que para ter não só a leitura real (no que concerne a frações inferiores a l') como a média dos microscópios, basta
somar as indicações deles menores que l'.
Esta regra pressupõe, evidentemente que a leitura de minutos
é comum aos dois microscópios. Caso não seja, procede-se deste
modo:
Sejam estas leituras:

Mie. A

l'

25"

Mie. B

2'

5"

Sabe-se que

2'

5"

e o mesmo que

l' + V

5'
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ou, supondo que o segundo minuto está expresso em segundos (60")
e graduado pela metade,
l' + 30" + 5"
ou airda
l'
35"
Donde afiral

Quando tiverem de praticar as reduções devem lembrar-se que
Ia, valendo aparentemente 5", é indispensável multiplicar por 5"
as frações de divisão. Virá

Mie. A

V

25"

Mie. B

r

35"

l' 25" 0*4 X 5" = l' 25" + 2" = l' 27"

E possível operar de outra forma. Como

bastará em vez de se multiplicar por 5, multiplicar por 10 e dividir por 2

E para a média este valor
l'

60' = 2'

Od,4 X 10"
2
^

O'

Destaquemos do tambor um segmento correspondente a l' (fig. 4).
Imagine-se que em certa leitura o índice
cai no lugar indicado pela flecha. Tereto
mos de ler 25" e de apreciar à vista a fração ab de divisão. Ê claro que a menor
divi&ão valendo aparentemente 5", seremos obrigados a apreciar áb em quintos
e dizer, por exemplo,

= 2'

Comparando o teodolito com o azimutal, verá o leitor que os
artifícios introduzidos por Bamberg para o cálculo da média dos
microscópios, não são precisamente os mesmos nos dois instrumentos;
há muito mais simplicidade no primeiro que no segundo,
Quanto à retificação dos microscópios, deve-se proceder exatamente com ficou instituído para o azimutal.
Á luneta do teodolito tem 36,1 mm. de abertura e 32,5 cm. de
distância focai principal: dispõe de oculares cujos aumentos são
iguais respectivamente a 24 e 36 vezes (*).

da divisão ou 2"

ab =

JT
2

escrevendo depois a leitura
l'

25' -f 2" = l'

27'

Centra-se o teodolito no vértice trigonométrico de modo inteiramente idêntico ao prescrito para o azimutal.
Quanto à sua predisposição para as observações, cumpre refletir
que ele também possue três eixos fundamentais (fig. 5);

Não estando, porem, em geral os observadores habituados a
fracionar em quintos as menores partes de uma divisão e sim em
décimos, compreendem-se os embaraços que encontrarão utilizando
pela l.a vez o sistema de Bambcrg. Ser-lhes-á, todavia, mui fácil
superar a dificuldade, procedendo desta maneira: escrevendo a leitura como a indica o tambor
l'
25"

D o eixo principal ab
2) o secundário cd
3) a linha de visada ef

por exemplo, e depois o segmento ao expresso en» décimos de divisão

f*) Cada luneta possuo um micrômetro, que nSo BC utiliea na» medições do distâncias
íenitais, e que será também dispensável nas de ângulos horizontais da rede de 2.* ordem. Fornoa
'IÓB quem aventou & idííia de juntar-se eaae dispositivo ao teodolito de que noB vamos ocupando,
com o fito de utilizá-lo naa obsorvaçSea astronômicas de latitude pelo método de Horrebow —
í'alcott. O construtor fez, porem, o micrõmetro (ixo em vez de movei. Convirá mandar BURrimf-lo nos teodolitos do nosso tipo que mais tarde ae encomendar.

ab = Od,4

Destarte registam na caderneta
l'

25"

Od,4

|
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Se, depois dessa manobra, a bolha
não está no centro da graduação,
faz-se que ela ocupe este ponto corrigindo-lhe metade do desvio com
um dos parafusos calantes e a outra
metade com o parafuso de chamada
quo modifica a posição do nivel com
relação ao instrumento.
Repete-se a operação tantas vezes
quantas forem necessárias. Coloca-se
depois o nivel numa direção perpendicular à prinvtiva e corrige-se todo
o desvio da bolha, se o houver, movendo unicamente terceiro parafuso
calante (*), Feito isto, estará retificado o nivel e verticalizado o eixo
principal.

Para que as observações sejam corretas, é indispensável, como
no aaimutal,
1.°) que ab seja vertical,
2.°) que cd seja perpendicular a ab
3.°) que ef seja perpendicular a cd.
Lograremos satisfazer as duas primeiras condições utilizando os l
niveis que acompanham o instrumento, e à 3,a efetuando medições .1
com o teodolito por um processo que dentro em pouco descreveremos. |

VERTICALIZAÇÃO DO EIXO PRINCIPAL
Ê claro que poderemos vorticalizar o eixo principal e fazer depoiai
que o secundário lhe seja perpendicular, operando exatamente pelai
forma indicada na parte referente ao azimutal, isto é,
a) retificando primeiro o nivel movei

Ficr.5
o

6) verticalizando depois o eixo principal e horizontalizando*
por fim o secundário,

HORIZONTALIZAÇÃO DO EIXO SECUNDÁRIO

tudo com o auxílio do nivel movei. Ao ervés disso, porem, é melhor!
utilizar o nivel fixo, paralelo ao limbo vertical, e por via de regra mais.l
preciso tio que o movei. As operações necessárias decompõem-se'a
então em dois grupos:
1.°) ret:ficação do nivel fixo e verticalização (Io eixo prina
cipal mediante este nivel;
2.°) horizontalização do eixo secundário com auxílio do«
mvel movei.
Eis como se consegue o primeiro desideratum:
Dispõe-se o teodolito de modo que o nrvel fixo ocupe posição oS
mais possível paralela a ctois dos parafusos calantes da base. Move-se -j
depois urn destes parafusos até calar a bolha no centro da gradua- j
Cão. Gira-se em seguida, de 180", a parte superior do teodolito, de |
maneira que o nivel volte a ser paralelo aos mesmos parafusos calantes. 3

:

Põe-se o nivel movei sobre o eixo secundário e corrige-se o desvio
da bolha com o parafuso de retificação do nivel. Retirasse o nivel
e dá-se-lhe uma rotação de 180°, colocando-o de novo sobre o eixo
secundário. Corrige-se metade do desvio da bolha com o parafuso
já referido e a outra metade com os que servem para levantar ou
abaixar o eixo secundário com relação à parte inferior do instrumento. Renova-se a operação tantas vezes quantas forem necessárias, até que a bolha permaneça calada quando se inverte o nivel
de 180°.
Inútil é dizer que se não deve, durante toda a manobra descrita,
tocar nem de leve TOS parafusos calantes da base do instrumento.
<*)

vidide a. juatificaçüo

de estrelas diversas
rersas.

dcata regra no folheto:

Determinação da hora por alturas iguais
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Convém finalmente mover a parte superior do teodolito e examinar
se a bolha permanece calada ou se desloca de menos de uma divisão.
Caso seus deslocamentos sejam grandes, será isso prova evidente de
que o eixo principal tinha sido verticalizado imperfeitamente e não
haverá então remédio senão recomeçar todas as operações.

passe para o lado esquerdo (P.I.)> aponta-se de novo o mesmo objeto
e leern-se os mesmos microscópios. Se a diferença entre as duas
leituras (P.D. e P.I.) for igual a 180° ou diferir deste valor de uma
quantidade inferior ao dobro da aproximação do instrumento no limbo
horizontal, não haverá colimação ou seu valor será tão insignificante
que se poderá desprezá-lo.
Caso, porem, a diferença exceda o limite indicado, convirá destruir a colimação ou pelo menos reduzi-lo. Para isso faz-se uma
pontaria, lê-se depois um dos microscópios, junta-se à indicação
deles 180° e move-se a parte superior do instrumento até que o mesmo
microscópio acuse uma leitura igual à calculada; inverte-se em seguida a luneta, girando-a de 180° em torno do eixo secundário. Se
o objeto visado aparece no campo da luneta, mas não apontado como
deveria estar, corrigir-se-á metade de seu desvio com relação à linha
utilizada para a pontaria (o fio médio ideal mn) torcendo os parafusos que acionam o retículo e já referidos. Renova-se depois a
operação tantas vezes quantas forem indispensáveis. Por último
será necessário que a diferença entre a média das leituras dos dois
microscópios na P.D. e na P.I. não defira de 180° mais do que urn
ângulo inferior ao dobro da aproximação do limbo.

RETIFICAÇÃO DA LINHA DE VISADA
A 3.* condição indispensável às boas observações é o perpendicularismo entre a linha de visada, e o eixo secundário. O retículo
do teodolito de Bamberg tem dois fios
verticais no centro e dois horizontais
(fig. 6), isto é, está disposto para pon- 1
tarias por simetria. Liguemos o centro
do quadrado resultante da intersecção,
dos quatro fios ao centro ótico da objetiva e prolonguemos indefinidamente a
linha resultante (linha de visada). Como
fazer para que ela s e j a perpendicular
ao eixo secundário?
A p r i m e i r a i d é i a que logo s0;
nos apresenta ao espírito é proceder;
como no azimut?! ou utilizar o micrômetro. Desse modo determinaríamos primeiro a leitura Mo do micrômetro, invertendo a luneta, í
não como no azimütal, mas pela suspensão de toda a parte superior)
do teodolito e pela troca dos munhões; depois colocaríamos o mi->
crômetro na leitura Mo e obrigaríamos todo o retículo a mover-se'
(mediante parafusos apropriados e vi&iveis perto da ocular) até qu&:
o fio médio ideal mn coincidisse com o fio movei. Mas, será preferível.'
proceder deste modo, que dispensa separar, embora momentaneamerte, as duas partes componentes do instrumento: Posto o teodolito na P.D. (luneta à direita) aponta-se para um objeto muito distante e que esteja, tanto quanto possível, na mesma altura do instrumento; lem-se os dois microscópios do limbo horizontal; inveite-se o teodolito girando a parte superior dele de forma que a luneta

INFLUÊNCIA DOS ERROS RESIDUAIS DE RETIFICAÇÃO DOS EIXOS SOBRE AS DISTÂNCIAS ZENITAIS
Antes de esmiuçar este assunto, cumpre-nos fazer algumas reflexões sobre dois pontos de máxima importância.
1.° — sobre o modo de efetuar as pontarias nas medições de
distâncias zenitais.
2.° — sobre a influência da excentricidade da luneta.
Quanto ao 1.° é claro, em vista da disposição do retículo, que a
pontaria se fará por simetria colocando o ponto a visar no centro
do pequeno quadrado (fig. 6). Se o observador preferir, como nós,
as pontarias por superposição, poderá mandar modificar o retículo,
substituindo por um só os dois fios horizontais, ou então recorrer
ao expediente de apontar sempre cora um só fio, como d, por exemplo,
corno se o outro não existisse.
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Será então preciso ter o máximo cuidado para não trocar de fio,
isto é, nunca esquecer que se fez na P.D. a pontaria com o fio de cima,
deve efetuá-lo com o de baixo na P.I.
Ocupemo-nos agora da excentricidade da luneta.
Comecemos imaginando um caso ideal; suponha-se que os eixos
do instrumento estão nas posições adequadas, que a luneta se move precisamente no plano vertical que passa pelo eixo principal (luneta centrada)
e que nesse plano também se encontra o limbo graduado.
Apontemos para um objeto qualquer O na P.D. e leiamos o Hmbo
(fig. 7). A distância zenital do objeto será o ângulo z, cujo valor
obteremos logo por diferença, se soubermos qual a leitura quando a
luneta aponta para o zenite (z).
Como ignoramo-la, invertamos o instrumento fazendo com essa
manobra que a luneta vá ocupar posição simétrica à primeira, do

Neste caso excepcional a semi-diferença das leituras feitas em duas
posições conjugadas do instrumento, ministra precisamente a distância
zenital procurada.
Imaginemos agora uma luneta centrada, mas, o limbo fora do
plano vertical que passa pelo eixo principal
Concebamos uma esfera de raio igual à unidade, tendo para
centro o ponto E (fig. 5).
Projetemo-la ortogonalmente sobre o plano horizontal que passa
por E (fig. 8).
Seja 2 o zenite c O um objeto cuja distância zenital desejamos
conhecer. Em vista da luneta ser centrada, ela descreverá o vertical AZOB quando a movermos depois da pontaria para O.
Chamemos C e D os
pontos do horizonte em
que o eixo secundário,
suposto prolongado, encontra a referida esfera,
e LiL2 a intersecção desta
última com o limbo graduado, também suposto A
prolongado indefinidamente. A distância z e n i t a l
ZO — z é dada pela diferença entre as leituras L2
e Lo feitas no limbo, como
é fácil verificar mediante
ligeira reflexão. De fato,
seja: ZBZ' (fig. 9} o círculo máximo descrito pela
luneta, LoLi o limbo graduado e C o polo de ZBZ'. Admitamos que
a luneta esteja presa ao índice da graduação de modo que se leia
Lo no limbo quando se visa O. Ê evidente que o ângulo LoE'Li
descrito pelo índice e acusado pela graduação, é exatamente igual a
ZEO, como afirmamos.
Se invertermos o instrumento (fig. S), o limbo irá ocupar a
posição L2Ljf simétrica de LjL2, e a luneta terá ainda de descrever
um âügulo duplo de z, caso restabeleçamos de novo a pontaria para O.

F.0.7

outro lado vertical. Se reapontarmos a luneta para o mesmo objeto,
é claro que faía-emos descrever um ângulo duplo de z, cujo valor
resultará da diferença entre as leituras referentes às duas pontarias.

109.694
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Donde se infere, pois, logicamente, que a excentricidade do limbo graduado nenhuma alteração produz na regra já enunciada, para a obtenção da distância
zenital, caso a luneta seja centrada,
ou ainda, sob outra
forma, que o limbo
mede sempre o diedro a que o eixo secundário serve de
aresta e cujas faces
passam por esse
eixo e por duas posições sucessivas da
luneta (diedro ZC
F,g.9
EO — fig. 9).

para ter 2? Determinemo-la: Baixemos de O a perpendicular OP
(fig. 10) sobre o plano horizontal que passa pelo eixo secundário ED.
Tiremos EP e DP.
Deste modo formar-se-á um triângulo EPD retângulo em D
no qual o lado ED representa a excentricidade da luneta e EP a distância horizontal entre E e o ponto visado. Façamos

Examinemos agora o caso da luneta excêntrica. Seja (fig. 10):
EZ o eixo principal e O o ponto a visar. Se a luneta ou, mais precisamente^ linha de visada podesse
mover-se no vertical que passa
por EZ, o teodolito dar-nos-ia a
distância zenital verdadeira z.

ED = e

EP = d

Deduz-se facilmente dos triângulos retângulos OPE OPD e DE

OP = d cot z
OP = DP cot z'
DP =
donde

cot z =
cot z' =

DP

e,' portanto
cot z'

Suponhamos, porem, uma luneta excêntrica, e DZ' a sua posição na vertical, quando o instrumento se encontra na P.D.
Fazendo depois pontaria à esE <e
querda, a luneta irá ocupar posição
simétrica do lado do plano ZE'0.
Vemo-lo claramente n a fig. 11,
que é a projeção de 10 s o b r e o
horizonte de E. A semi-diferença
F i o 10
das duas leituras do limbo, fornecerá não a distancia zenital ZEO,
contada do zenite verdadeiro, mas Z'DO, ou contada do zenite da luneta,
isto é, em vez da hipótese do triângulo retângulo ZZ'O, conseguiremos apenas o maior dos catetos. Qual a correção a aplicar a z'

OP
d

Desenvolvendo o segundo
membro pela fórmula do binômio e parando no 2.° termo,
chega-se a

(PD.)

cot z'
cot z

= l

donde

F.gll

cot z' = cot z

l +
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ou subtraindo cot z de ambos os membros
ou, ainda,
cot z' •— cot z =

2

d

2

(1)

cot z

(Z-2') =

COS Z

e2
d2

cot2 z sen2
senl

d2

sen2 z
sen z
sen 1"

Sabe-se, porem, pela trigonornetria, que
cot (a — b) =

l -f cot a cot b
cot b — cot a

cot (z — z') =

H- cot z cot z'
cot z' — cot z

d2

2 cos z sen z
sen l"

d2

sen 2 z
sen 1

Logo

donde
cot (z — z')

donde, finalmente,

sen z

Do exame desta fórmula resulta ser nula a correção;

cos z
sen z

l
4

e portanto,
COt 2

=

cot (z — z')

sen z ser» z' + cos z cos z'
sen z sen z

sen (z — z')
cos (z — z')

sen 2 sen z' + cos z cos z'
sen z sen z

l

sen (z —_zQ cos (z — z')

sen (z — z')

cos (z — z') sen z sen z'

sen z sen z'

z = 90

donde
(2) l

Sendo iguais os primeiros membros de (ty e (2), os segundos
também o são. Logo

(z — z7) sen l'
sen2z

COt 2

2 z = 180 e sen 2 z = O

Nada se deverá, portanto, receiar da excentricidade da luneta
nas observações astronônvcas e até mesmo nas geodésicas, pela circunstârcia dos vértices trigonométricos apontados estarem quase
sempre na visinhança do horizonte,

sen z sen z' = sen2z

(z — z') sen l"
sen^z

sen 2 z
sen l"

1,° — quando o objeto visado for um astro, pois ti será então
infinitamente grande;
2,° — quando o dito objeto estiver no norizonte, visto que se
terá neste caso

sen (z — z') = (z —- z') sen V

cot z' — cot z ~

e2
d2

devida a excentricidade da luneta:

Mas, como z difere muito pouco de z', é admissível fazer

e

(3)

(cot z' — cot z) = l + cot z coí z' = l +
COS Z

COt z' —

sen 2 z
senl

z = z' 4-

Das reflexões até aqui feitas deduzem-se estes fatos capitais:
a) Poderemos sempre raciocinar supondo que a linha
do visada jaz no plano do limbo vertical.
6) E-nos lícito substituir a distância ze^ital verdadeira (z) (fig. 11) pela sua projeção (z') sobre o limbo
do instrumento.
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ERRO DE VERTICALISMO
f P. D.)

Suponhamos que visamos, na P. D.
do instrumento, um ponto A
(fig. 12).
Imagine- $
mos a esfera'
de raio l, ten-:i
do para centro |
o ponto E (fig.
5) e projetemola crtogonal-',|
mente sobre d|
(Zero)
plano horizon- j
p:* j g
tal que passa
opor E.
Seja Z o zenite verdadeiro e Z' o do instrumento, quer dizer q]
ponto em que seu eixo vertical prolongado encontra a referida esfera. ;|
Concebamos o teodolito isento de erro de colimação e de per-j
pendi cularismo.
O arco ZZ' mede, conforme dissemos, o que se denomina erro ãej,
verticalismo do instrumento.
Seja bAc o traço do limbo vertical na esfera de raio 1. Ima-JJ
ginemos o nivel prolongado até encontrar esta esfera e tendo seu:
centro de curvatura sobre o eixo secundário (o que não acarreta o!
mínimo incoveniente). Projetemos ortogonalmente o zenite verdadeiro, j
o do instrumento e o zero do nivel sobre o limbo vertical (pontos e, f, b).i;:|
A distância zenital verdadeira de A é ZA e a contado do zenite
do instrumento Z'A.
Já mostramos que se pode em geral substituir Z'A por fA ou
a hipotenusa pelo cateto (*); os mesmos motivos sancionam agora
a substituição de ZA por eA.
(*) Na fig 12 presupomos, uomo ó natural, o caso geral de luneta e limbo excêntricos, .'íí
Somente admitimos, pelas razões já apontadas, que a liuha de visada BO move no plano do limbo-

Teremos, pois, chamando z a distância zenital verdadeira.
z = zA = eA = ef + fA

(1)

Admita-se agora que o teodolito é de limbo fixo e nônio movei
e que La é a leitura quando a luneta aponta para / e Ld quando se
visa A,
E obvio que o arco fA resultará da diferença oas duas leituras
f A - Ld — L/
supondo a graduação crescente, como na figura, no sentido do movimento dos ponteiros de um relógio (2).
Teremos, portanto,
z = ef + f A = Ld — L/ + ef
(2)
A determinação da distância zenital na P.D. pela fórmula (2)
exige conheçamos, alem da leitura do limbo nesta posição (La) a
relativa a pontaria para o zenite do instrumento (L/) c o arco ef.
Vamos indicar qual o meio de achar este arco por intermédio
do nivel, e de eliminar a leitura L/.
Colocado o instrumento na P. P. a bolha irá ficar no ponto
mais alto do tubo ou no mais vizinho possivel do zenite, o qual se
obtém baixando de Z um arco de círculo máximo perpendicular ao
plano médio do nivel ou ainda, o que é o mesmo, ao limbo vertical.
Pesignemos por l<j a leitura do centro da bolha na P. D., por !„'
a coirespondente ao ponto z' (fig. 12) e admitamos que a graduação
do nivel corre no mesmo sentido que a da parte superior do limbo (*).
Ê evidente que

ef = (]., " W d" (**)

Donac para a fórmula (2) este aspecto
z = Ld - IV + (l/ ~ ld) d" (3)
As leituras Ld e ld (do limbo e do nivel), obtém-se facilmente
depois da pontaria. Resta somente, para utilizar com proveito a
fórmula (3) , conhecer IV e V, isto é, a leitura do limbo c a do nível
correspondentes ao ponto em que o zenite ao instrumento se projeta oriogonalmcnte sobre o nivel limbo. Não sendo fácil determiná-las, recorre-se
a este expediente: inverte-se o teodolito e faz-se nova pontaria sobre
o mesmo objeto, lendo de novo o nivel e o limbo.
0*1 Fique desde já estatuído que as frases sentida do movimento dos ponteiros de um relógio
ou sentido contrário a. esse, referem-se a um observador postado & direita do instrumento (em O)
e este na P D.
(**) Designando por d" o valor angular da divisão do nivel.
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Deste modo obtém-se, como vamos mostrar, uma equação idêntica a (3); a combinação das duas permite achar uma fórmula de z
em que não figura nem Lz', nem lz'.

Se invertermos o instrumento, restabelecendo a pontaria, o limbo
girará em torno de Z' e irá ocupar posição simétrica da l.a com relação
à linha Z'A. O zenite instrumental (Z') continuará a projetar-se
sobre o mesmo ponto do limbo, enquanto que o centro da bolha irá
estacionar em frente a e', ponto que se obtém projetando ortogonalmente o zenite verdadeiro sobre a graduação e a que corresponderá,
por exemplo a leitura li do nível.
Teremos evidentemente
z = Az = e'A = Af + fé'
Porem, chamando L; a nova leitura do limbo, obtém-se
Af = 3V — LÍ
Donde

z = L»' — L; + fé'

z = La' —
d"
ou, ainda,
- - Ls + (li
(li — V) d"
(4)
Tomando a média das duas fórmulas (3) e (4), obtém-se a expressão
„ = JíLI=JíL + . ^ ~ '<•

d»

(5)

em que já não figuram, como havíamos anunciado, nem Lz', nem b'.
Ela indica que à distância zenital obtida pela regra comum (sernidiferença das leituras), deve-se aplicar a coreção do nivel

Há um meio simples de conhecer a posição do eixo principal e,
por conseguinte, o sinal da correção: basta refletir que, se o zero
do nivel fica do lado do observador na P.D. e o eixo pende para o
objeto visado, a 1.» leitura do nivel é menor do que a 2.* (ld < 10;
mas que, se o eixo pende para o observador, dá-se o inverso (ld > li).
Quando o zero do nivel fica do lado do objeto na P.D., ocorre
o oposto: ld > li na l.a hipótese figurada, (eixo pendido do lado do
objeto) e li > ld no caso contrário. Notanao a posição do zero do
nivel na P.P. e comparando os valores numéricos de Ia e li( sabe-se
rapidamente qual o sinal da correção do nivel.
Depois das reflexões feitas, nenhuma dificuldade encontrará o
leitor em deduzir as fórmulas gerais que abaixo grupamos, e nas quais
se consideram todos os casos suscetíveis de ocorrer na prática.
LIMBO FIXO E NÔNIO MÓVEL COM A LUNETA
Graduação do limbo, quando o instrumento está na posição direta,
de sentido contrário ao movimento doa ponteiros de ura
relógio

Graduação do limbo, quando o instrumento fistá na P. D., do mesmo
sentido que o movimento dos
ponteiros de um relógio

Graduação
do
nivel de sentido
contrário a da
parte superior
do limbo

Graduação do
nivel de sentido
contrário a da
parte superior
do limbo

Graduação do
nivel do mesmo
sentido que a da
parte superior
do limbo

N

N

CS

N

1

II

II

11

H
~"

*•

Esta será positiva ou negativa, conforme tivermos lj > ld ou
ld > liRefletindo sobre os raciocínios anteriores, verifica-se em síntese
que a regra habitual forrece a distância zenital cortada da projeção
do zenite do instrumento sob o limbo (fA — fig. 12) e que esta distância se ueve somar algebricamente a projeção do erro de verticalismo (ef) sobre o mesmo limbo afim de obtermos a distância zenital
procurada, ou, o que é porventura mais correto, a sua^projeção sobre
o mencionado limbo (eA). A correção do nivel, ou a componente do
erro de verticalismo segundo o limbo, será positiva se o zenite instrumental cair entre o verdadeiro e o objeto visado, e negativa no
caso oposto.

Graduação do
nivel do mesmo
sentido que a da
parte superior
do limbo

fcO

r

to

r
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NÔNIO FIXO E LIMBO MÓVEL COM A LUNETA

EXEMPLO

Graduação do limbo quando o instrumento está na P. D. de sentido contrário ao movimento
dos ponteiros de um relógio

Graduação do limbo quando o ins- ;
trumento está na P. D., do meamo sentido que o movimento
dos ponteiros de um relógio

Graduação do
nível de sentido
contrário à da
parte superior
do limbo

Graduação do
nível de sentido
contrário à da
parte superior
do limbo

Graduação do
nivei do mesmo
sentido' que a da
parte superior
do limbo

~ J OO ••" "-

21 de março de 1906
Estação:
Cochilha do Inácio:
Instrumento: Teodolito de Baraberg n
Objeto visado: Colimador do Extremo S. "W. da base de Leste.
Valor angular da divisão do nivei
á" = 5",45
Fazendo duas pontarias conjugadas achamos:

Graduação do
nivei do mesmo *
sentido que a da '
parte superior
do limbo

cs
II

( Limbo: 269° 3' 43'M

P.D.

7",?
nivei
21,8

ir1

(média dos microscópios)

Limbo:

(leituras dos extremos da bolha)

90° 21' 34",6

(idern)

10d,3

P.I.

nivei

(idem)
24.4

As leituras do centro da bolha serão

X

X

X

X

P.D.

ld = 14d;75

P.I.

ld = 17,35

Aplicando a fórmula (11)? tem-se

o-

90°21' 34",6 — 269° 37'
43",1
14,75 — 17,35
---

x

ou
z = 90° 21' 55",75 — 7",OS

OBSERVAÇÃO — Todas as vezes que o minuendo dog termos Ld — Li ou Li — Ld for meno
do que o subtraendo, sã lhe juntará 360° aatea de praticar a subtrasS.0.

ou finalmente,

Como em nosso teodolito de Bamberg o limbo gira com a luneta,
a graduação deste corre no mesmo sentido que o movimento dos
ponteiros de um relógio e a de zero do nivei em sentido contrário
à da parte superior do limbo, segue-se que deveremos utilizar, na
redução das observações com ele efetuadas, a 6.a*fórmula

ERRO DE PERPENDICULARISMO — ERRO DE COLIMAÇÃO

2 =

LÍ

j,
d'

(U)

z = 90° 21' 18",67
Tal é o valor da distância zenital, corrigida do erro de verticalismo.

Vamos ocupar-nos agora destes dois erros e mostrar que a influência deles é desprezível nas observações das distâncias zeriitais
do nivelamento geodésico. Poderíamos, segundo a marcha anterior,
examinar cada um isoladamente; mas, por brevidade, preferimos
apreciar-lhes a influência simultânea.
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Concebamos mais uma vez a esfera de raio unidade, tendo para
centro o ponto E (fig. 5) em que se cruzam os três eixos do teodolito, e desprezemos (o que é possível sem o mínimo inconveniente)
a excentricidade do limbo.
Se não houver erro de verticalismo, o zenite do instrumento (Z')
confundir-se-á com o verdadeiro (Z) (fig. 13). O lirnbo cortará a
esfera unidade segundo uma circunferência A! (zjz') BI a que servirá
de polo o ponto C,
intersecção da d i t a
esfera com o eixo secundário. A luneta
ou, mais p r o p r i a mente, a linha de
visada, também descreverá esta circunferência, se a imaginarmos mo venc ose no p l a n o do
limbo.

tando a extremidade C, ou creando um erro de perpendicularismo
igual a + p (fig. lõ).
A nova posição do polo C será C' e ficará distante do zenite
de um ângulo igual a (90 — p).
O limbo será levado para A2B2 c a linha de visada descreverá
a circunferência A2'B2'.
Suponha-se que visamos A2'. Sua distância zenital verdadeira
é (ZiZ') A'2 ou z, ao passo que a acusada pelo teodolito (si aplicarmos
a regra habitual) será o ângulo A/C' (ZiZ') que mede o diedro a que
o eixo secundário serve de aresta e cujas faces passam respectivamente
pelo objeto visado e pelo zenite,
O arco de grande círculo C'A2' continua a ser igual a 90 + c,
visto que a posição do eixo secundário não variou com relação à luneta.
Conhecem-se, pois, três elementos (90 + c, z' e 90 — p) do
triângulo esférico C'Aa' (ZiZ'); nada mais fácil que calcular um quarto,
isto é, a distância zenital verdadeira Z.

Dêmos-lhe, porem, uma colimação positiva c. Ela passará a
traçar na esfera outra circunferência A'i B/ (fig. 14), paralela a primeira.
Se tirarmos um
arco do grande círculo qualquer CAiA'
que passe pelo eixo
s e c u n d á r i o , o segmento d e l e AIÀI'
medirá a colimação
C, e ter-se-á evidentemente

= C(
CBi = 90°

Fig-15

CAi = 90 -f- c
Destruamos agora
o perpendicularismo
dos dois eixos, levan-

Uma lei conhecida de Trigonometria esférica dá-nos esta relação
cos z = cos (90 — p) cos (90 4- c) + sen (90 — p) sen (90 + c) cos Z'

— 158 —
ou

— 159 —

cosz = sen p cos (90 + c) + cos p sen (90 + c) cos Z'

cos p cos c + sen p sen c l sen2 ~—- z

Mas, sabe-se que

donde

cos (90 + c) = — cos (90 — c) = — sen c
&en (90 -f c) =
Logo

sen (90 — c) =

cos z = cos

p + c ) cos3 —- z' — cos

p — c ] sen2 —- z' (15)

cos c
Subtraindo (14) de (15) acha-se

(12)

cos z = — sen p sen c + cos p cos c cos z'

Esta fórmula resolve o nosso problema, quer dizer, ministra uma
relação de dependência entre ü' (distância zenital dada pelo instrumento) e z (distância zenital verdadeira). Transformemo-la de
modo a facilitar-lhe o emprego.
A trigonometria ensina que

(13)

l = cos3 — z' + sen2 —- z'
cos z' = cos2 —— z' — sen

cos z — cos z =

+

cos (p + c) — l

l — cos (p — c)

cos2 — z' +

sen2 —- z'

ou
cos z — coa x =

((14)

l — cos (p + c) cos2 —- z' 4-

l — cos (p — c)

sen-1 —- z
a

Multiplicando o primeiro termo do segundo membro de (12) por
(13) e levando em conta no segundo a identidade (14), tem-se

Porem a Trigonometria ensina que
l — cos (p ± c) = 2 sen2 — (p + c)
6

cos 2 = — sen p sen c

\

cos2 -—- z' + sen2 -— - z'
2,

Logo

2i

cos 2 — cos z' = — 2 sen2 — (p + c) cos2 —

( cos —-2 z — sen' —-A z
2**

•"-

t

n

^

+ 2 sen2 ~ ( p — c) sen2 -i- z'

ou
cos z = —sen p sen c cos2-r- z' — sen p sen c sen2-—- z' +
À

+

Ú

cos p cos c cos2 -7—- z' — cos p cos c sen2 —- z'
£i

cos z — cos z' = — 2 sen — (z -f z') sen -r- (z — z')
A

£l

Mas, como z difere muito pouco de z', é admissivel fazer

z

—

(16)

Sabe-se também, ainda pela Trigonometria, que

2

ou ainda
cog z = l cos p cos c — sen p sen c l cos2

z' +

—t

sen ~—- (z + z') — sen —r- 2 z' = sen z'

(17)

— 160

— 161 —
mas

sen — - (f. — z'} » — (z — z') sen l

sen z' = 2 sen -—- z' cos — z'

Portanto

Donde para (17) esto aspecto

l
l
— (z — z') 2 sen — z' cos — z' sen l

l
cos z — cos z' = — 2 sen z' X -r- (z — z') sen l" = —
í

(18)

fc')scnz'senl"

— (z —

(p -f c)2sen2l"cos2 4~ z' + -i- (p —c)2stn2l"sen2 — z'

Como os primeiros membros de (16) e (18) são iguais, os ..j
segundos também serão;
COS^ -r- Z

2

2

— (z — z') sen z' sen l" = — 2 sen (p + c) cos — z' +

z—z =

(p + c)2 sen l"

A

+

2 sen2 (p — c) sen2 —

A

1
l z,
sen -r- z ,cos -—-

z'

sen-1
Sendo porem p e c ângulos muito pequenos, será admissível
escrever

— ~T~ (P — c)2 sen l'

sen ~r- z cos

ou ainda

sen — (p + c) = — (p + c) sen l"

z — z' = -- (p + c)2 sen l "cot— z' -- — (p — c)asen l"tg4

sen — (p — c) = -y (p — c) sen l"

2

2

sen (p -f c) = — (p + c) sen

z - z' = i p2 sen l" í cot ^ z - tg ~ z'\ +

l"
2 p c sen l"

sen2 (p — c) = — (p — c)2 sen2 l"
Donde

-f
2

*±

ou, finalmente, desenvolvendo os binômios,

ou
2

2i

2

2

(z — z'} sen z' sen l" = — 2 -|-(p -f c) sen *!"cos -y z'

\

cot -— z' + tg —- z'
2
2

c 2 sen l" ( cot -i- z' — tg — - z'
\
A
^

(19)

Porem a Trigonomctria mostra que
+ 2 ~-(p — c)2 sen2 l" sen2— z'

cot -7— a
2
109.694

sen a
l — cos a
F. 11

163 —
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,

1
2

—

Q

i^

-

A soma algébrica dos dois últimos termos do 2.° membro representa exatamente a correção que buscávamos, devida ao erro de
perpendicularismo (p) e ao de colimação (c). Ligeiro exame mostra
que ela é quantidade insignificante; seu valor cresce com cot z' e
cosec z', e como estas duas linhas trigonométricas são tanto maiores
quanto menor é z', ou a distância zenítal, segue-se que a influência
dos mencionados erros será tanto maior quanto mais perto do zenite
estiver o ponto observaao,
Não haverá necessidade de levá-la em conta nas observações
geodésicas, visto estarem todos os pontos vizinhos do horizonte.
Nesta hipótese o 2.° termo

sen a
l -f- cos a
• ""

—

Donde, combinando por soma e subtração,

cot

a =

a + t

2 sen a
sen2 a

2 sen a _
L — cos2 a

sen a
cos a

sen a
_cosa

= 2 cosec a

sen a
l — cos a

l
l
cot ~— a—tg —- a

p2 + c2
~——

l + cos a

a

2 sen a cos a
l — cos2 a

2 sen a cos a
sen2 a

_

anula-se por ser z' = 90 e cot z' = O e o 3.° oc sen l"cosec z*
reduz-se simplesmente a
pc sen l"

2 cot

E, portanto

cot 4- =' +

„
,
sen l" cot z'

visto para z' = 90 ter-se cosec z' = l
Afim. de termos idéia do valor aumérico da correção, imaginemos
um caso particular e extremo:

— z' = 2 cosec z'

p = l' = 60"
cot

-

-L

z/

z'

= 2 cot z'

c = l' = 60"

Levando em conta estas igualdades na exprcsâão (19) chega-se ;|
à fórmula
f

z—z =

Z = lr

Ter-se-á
= 3600

2

- p sen l" X 2 cot z' + 2 se sen l" X 2 cosec z -\

pc « 3600

2

+ c senl" X 2 cot z'

Calculemos por logarítimos os dois termos corretivos

ou à
z — z =

1.° TERMO

g (pe + c2) sen l" cot z' — 4 p c sen l" cosec

n

ou, finalmente, à fórmula desejada
' - p 2 + ^ sen l" cot z' + p c sen l" cosec z' i
l
2
)

(20)

2

-l- o

2.° TERMO

2

lg'^-3r~-

=

3.55630

Igpc

Ig sen l"
Ig cot z'

=
=

6.68557
l.75808

Ig sen l"
Ig cosec z'

=
=

6.68557
1.75814

Ig l.0termo

=

9.99995

Ig 2.° termo

=

0.00001

3.55630

165 —

— 164
1.° termo
2.° termo
Correção

2",0

Donde
z = z + 2",0

Para

60"
e
z = 45°

achar-se-ia

z = z' -f 0",04
Infere-se do exposto que não haverá mister levar em conta os
dois erros de que tratamos, salvo nas observações muito vizinhas do
zenite.
Cumpre, todavia,
não e s q u e c e r que o
observador deve esforçar-se na retificação do
instrumento para q u e
os valores de p e c
fiquem reduzidos a um
mínimo.
Daí a necessidade
de observar sempre com
o fio sem colimação ou
o mais possível na vizinhança, dele.

fazer, tomando por guia a obra clássica de Jordan, Sejam
A e A' dois pontos cujas altitudes representamos por H e H'. Suponha-se que de A medimos a distância zenital (z) de A', e, reciprocamente de A a distância zenital (z') de Á. Se não houvesse
refração ou se a atmosfera fosse homogênea, a trajetória luminosa
seria retilínea, isto é, veríamos o ponto A' na direção AA' e o ponto A
na direção A'A. Corno, porem, existe uma atmosfera heterogênea,
a trajetória luminosa transforma-se numa curva ABA'; do extremo A
percebemos o vértice A' na direção da tangente ao último elemento
da curva; o mesmo se dá em A'.
Chamemos:
A Z — o desvio do raio luminoso ou a refração em A
(AZ = a A A').
AZ' - - idem em A' ( A Z ' = a' A'A).
r — o raio da terra suposta esférica
a — a distância entre A e A', reduzida ao nivel médio
dos mares.
Do triângulo retilíneo AA'C, deduz-se facilmente:

CA'
CA

sen [(180 — (z -f A z)]
sen [(180 —(z' + Az')]

sen (z + A z)
sen (z' -f- Az')

ou, utilizando propriedades elementares das proporções,

CA.' — CA
CA' -f- CA

"

sen (z +
sen (z +

Az) -- sen (z' +
Az) + sen (z' +

Mas a Trigonometria ensina que
FORMULA DO NIVELAMENTO GEODÊSICO
Uma vez medidas
as distâncias zenitais,
restará calcular as diF 1 g.1b
c
ferenças de nível entre as diversas estações. Cabe-nos, pois, deduzir
agora a fórmula utilizável neste derradeiro trabalho. É o que vamos

sen p — sen q
sen p + sen q

°

2
p + q
t g ' 2"

Logo

CA' — CA
CA' + CA

tg
tg

z + Az — z' — Ai-'
z + Az + z' -h Az'

Az')
Az')
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E fácil ver (fig. 16) que

OU

CA' = 2 4- H'
CA = 2 4- H

h = 2r

Donde

-5

z' + Az' — z — Az

Comtemplãndo a figura 16 verifica-se que

a = 2r tg

:

H' - H
2 r + H 4- H'

tg

2 '
z 4- Az + z' 4- Az'

donde

H' 4-H
\
2r
/
2
Esta fórmula resolve o nosso problema, se conhecermos

Pelo exame do triângulo AA'C, verifica-se que

A'AC 4- AA'C + ACA' = 180°
ou que
Az.

[180 — (z 4- Az)] 4- [180 — (z' 4- Az')] = y = ISO1

donde

(1)

z 4- Az + z' 4- Az' = 180 4- y
e, portanto

donde, finalmente,

z 4- Az 4- z' 4- Az'

= tg

tg

H' — H
2r + H + H'

90° 4-

_ _
cot 9

"

tg

z 4- Az — z' — az'
cot

z' + Az' — z — Az

tg

z' 4- Az' — z — Az

cot

T

tg

z' 4- Az' — z — Az

O fato de nela figurar o termo

~

Az' e

em que se des-

conhece H' e H, ou pelo menos uma destas quantidades, não tem a
mínima importância, visto o rvmerac'or H' 4- H ser diminuto comparado ao diâmetro terrestre (2r) e tornar-se quase sempre despreTT' -4- TT
zivel a fração
. Só em países de relevo muito acidentado,
como a Suíça, será preciso que a tornemos em consideração. Está
geralmente aceita na Geodésia a hipótese de ser a trajetória luminosa (ABA') um segmento de circunferência, cujo raio (r') guarda
com o terrestre esta relação
r
r =
(3)

e, por conseguinte,

tg-

H' + H

Az — z' — Az'

z +

tg

l 4-

2

A letra k denomina-se coeficiente de refração. Ê um elemento
variável com as .condições atmosféricas (pressão, temperatura e
humidade), mas muito pouco diferente de 0,13.
Se admitirmos, o que é possível fazer sem inconveniente, que
o arco AA' é igual a a, teremos para o ângulo no centro C'
a
a
ak
C' =
(4)
Como, porem, o ângulo AA', inscrito na circunferência, é igual,
segundo ensina a Geometria, à metade do ângulo no centro C', conclue-t>e que
-,
t
Az - 4- C' = -452
2r

(5)

— 168 —
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A primeira vista poderíamos ser tentados a escrever também
A
/
AZ

=

alí

z' + Az' — z-—
—Az
tg. = 180
tg +7

r-

Refletindo, porem, virifica-se que tal igualdade só subsistiria
se as condições atmosféricas, ou a refração, fosse a rnesma durante
as medições de z e z', isto é, se se podesse admitir um mesmo coeficiente de refração (k) para os dois extremos da trajetória luminosa.
Presupõe-se em geral à realização desta circunstância quando as
medições zenitais são recíprocas e simultâneas.
Tem-se então:
ak
Az

Az'

=

Donde

180—(2 z 4- 2 Az — -y)

= ti

90 — z + Az —

= cot l z + Az —

E, portanto,
H' + H
2r

2r

cot l z + Az —

Porem

ak
2r

ar

Az =

ou

Az - Az'
donde para (2) este novo aspecto
•
u,
íi
H' + H \ . *' — *
h - H' - H - a l + -r-—— tg —2—

— Az — z — Az

(5)

e
a = 7

ou

a
27

(6)

2

Tal é a fórmula que deveremos utilizar sempre que as distâncias
zenitais forem reciprocas e simultâneas.

CS)

Logo

H' + H

h = H' — H =

COt

Z

1

ak
~2r"

2r

ou

=a l+
Ocupemo-nos agora da fórmula para o caso em que se mede
unicamente de um vértice.
Teremos a fórmula geral
h = H' — H = a l

H' 2r
+ H \ tg _.•+*'--,-.*
2
) ""
*

Já vimos que
z + Az + z' + Az' = 180 -f y
logo

cot

z-

l —k
X a | (9)
2r

Esta fórmula já nos poderia servir para o fim que temos em
vista: varão», todavia, submetê-la a novas simplificações, introduzindo a altura (a) do objeto visado em substituição à distância
zenital (z)
Sabe-se que
z = 90 — a
Logo

CD

|

z' -f Az' « 180 + Y — 2 — Az

H' 4- H
2r

z

2r

x a

= cot

90 — a

2r

X a
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Portanto,

2r

2r

tg

E, por conseguinte,
2r
ou

dida (oi)

+ a2

Desenvolvamos

X a

a +

Sabe-se que esta fórmula é
. if

M -r
4(x.)

-=—
o

lf"

A
+
\fx)
/ ~

Façamos
x = a

Virá
X a

f (x) = tg a

l -- k
2r

Mas

• •

+

H

2r

H' + H \

+

l —k

2r
- r

. j tg a
j

2r

~ *•*• . l

iv

*

j. •>

- 75—J-l^-**

/-i-^
(n)

Pode-se na prática abandonar o 3.° termo do 2.° membro (que
é insignificante) e substituir no 2." (que é apenas corretivo o fator)
_I_ TT
H ' -r
ti
2r
pela unidade. Vem destarte
+ H
2r

tga-f-

1 —k
2r

Tal é a fórmula que buscávamos. (*).
Em nossas circunstâncias orográficas, bastará fazer
~k
h = H' — H = atg a +
X a2

(12)

(13)

COS2 a

\
X a = tg a +
" "J

H/

2r

l

f (x) =

Donde
/
tg « +

.

l

M,

= H' —H = a
l —k

l 4-

+r • aj.4 l 1t +i

pela fórmula de Taylor, parando na l.« potência do termo corretivo.

2r

[ i 4.
"
'

quantidade insignificante, e serve apepas para corrigir a altura me-

_k
f (x + h) = f (w) 4-i —-

a (l + tg'«)

2r

af

tg

= tg a +

X a

= H ' - H = a (l +

J:-ÍL x a ou, o que é o mesmo, Az — y, é uma

termo

-

Donde finalmente para (10) esta expressão

_H' + H

O

a +

r

l —k
— a
2r

Há uma interpretação geométrica muito simples para os termos
do 2.° membro de (13)
Escrevemo-los assim:

l B= cos2 a + sen2 a

donde
2

COS a

a
= l + - sen
cos2 o:

= l + tg2 a

(*) Ee c ré vendo-nos eobre o assunto em 10 de dezembro de 1906, diz-nos o profeaior
Helmert: "A fórmula (12) satisfaz de modo completo (geniigt võalig) no nivelamento geodêiico em que ao há observação »um vértice,"
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Imaginemos agora dois
pontos A e A' (fig. 17) cuja
diferença de nivel queremos
obter. Tiremos a horizontal AD em A.
O ponto A' aparecernos-á na direção A A" da
tangente ao estremo da trajetória luminosa. O ângulo
DÁA' será a altura a for
necida pelo t e o d o l i t o e
A'AA" = Az a refração.
Como o â n g u l o 7 é
muito pequeno, nenhum inconveniente haverá em considerar reto o ângulo A"DA.
Virá então

Donde, abandonando o pequeno segmento DC em face do grande
diâmetro da terra (2r)
DC X 2r = a2
e

DC =

A fórmula (14) transforma-se nesta outra

h = atg a +

F,g.• 17

donde

h = A D t g a + DC — A" A'

ÁD diferindo muito pouco de AC, poderemos escrever

AD = AC = a
Donde

h = a t g a + DC — A"A'

(H)

(16)

— A" A'

A'A" = AA' Az = a Az

(17)

Vimos, porem, que
Az

=

ak
2r

(5)

Logo

A'A" =

h = A'C = A"D + DC
— À" A'

2r

Resta-nos tão somente interpretar A"A'.
Deduz-se aproximadamente do triângulo A"AA', supondo AA' = a

A"D = ADtga
A figura mostra que

(15)

2r

(1S)

2r

donde finalmente
h = atg a + —

a2 k
2r

Agora sabemos interpretar geometricamerite esta fórmula. O
1.° termo do 2.° membro é a diferença do nivel tal como a obteríamos
se a terra fosse plana e não houvesse refração, o 2.° é a correção devida
à esfericidaãe terrestre, o 3.Q a provocada pela refração.
Daí o escreveram-na alguns autores deste modo simbólico
h = H' — H = atg a + E — R
(19)
chamando E a correção de esfericidade e R o de refração

Mas DC representa visivelmente a influência da curvatura
terrestre. Segundo uma lei conhecida de Geometria, tem-se

(r + DC)2 = AD2 + r 2 *
ou
ou ainda

+ 2rDC + DC2 = AD2 + r 2
DC (2r + DC) -f AD2 = a2

Retomemos a fórmula geral

tga+

2r

(12)
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Ela proporciona a diferença de nivel entre A e A' (fig. 19), ou
mais precisamente, entre o centro ao teodolito e o ponto visado. Ora
pode acontecr, e de fato acontece
na maioria dos casos, não ser esta
diferença a que diretamente noa
interessa. É hábito nos traba- lhos geodésicos escolher-se em
cada vértice um ponto de posi(Vértice trigonométrico^
ção o mais possivel invariável e
Fie-lo
o
cuja altitude se considera como
representando a do vértice. Poderíamos chamar-lhe ponto de referenda (P.R.). Ao plano horizontal que por ele passa, denominam os
italianos plano de comparação (piano de paragone).
Nos vértices de cadeia do Jacuí (fig. 18) será fácil tomar para

Seja A o centro do teodolito em que medimos da estação B,
a distância zenital do sinal do heliotrópio instalado em C. A fórmula
(12) dá-nos a diferença.
ab = H' — H
Para ter cd ou a que nos interessa, deveremos escrever
Dn (diferença de nivel entre B,C) = h + i — s
representando por i a distância do centro do teodolito ao plano de
referência da estação e por s a do ponto visado ao respectivo plano
de referência.
Será, pois
Dn = a

l +

H' -f H \ .

l —k

tg a

-f i — s

(20)

Esta fórmula é geral, se adotarmos as seguintes correções:
1.°) A distância i é positiva quando o centro do teodolito fica
acima do P.R. da estação, e negativo no caso oposto.'
2.°) A distância s é positiva quando o ponto visado fica acima
do P.R. respectivo e negativa no caso oposto.

H'-H

Antes de empregarmos a fórmula (20) convém descer a certos
pormenores quanto aos valores de a & k.
RAIO TERRESTRE
A forma da terra difere pouco, como é sabido, da de um eclipsóide
de revolução. Não sendo considerável o seu achatamento, pode-se,
numa primeira aproximação, supô-la esférica e admitir no nivelamento geodésico o valor do raio aconselhado pelo professor Jordan:
r = 6730000m

Havendo interesse em obter-se maior rigor, o melhor é substituir,
como no cálculo da rede de triângulos de 1.* ordem, a zona esferoidal
em que se opera pelo de uma esfera que dela pouco se afaste. É
hábito em Geodésia escolher para raio desta a média geométrica dos
raios principais de curvatura no ponto considerado. Faz-se desse
P.R. quer o cruzamento das linhas da superfície sueerior do pino de
baixo do pilar (A), quer o das do pino de cima (B). Suponha-se que
nos decidimos pelo primeiro. Desse modo a diferença de nivel entre
dois vértices quaisquer da rede deverá indicar a entre seus respectivos P.R.

modo
r

=

MN =

., / a V l — e2

l — e2 sen2 <f
chamando M e N os sobreditos raios de curvaturas, a o raio equatorial e e a excentricidade.
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Demonstra-se facilmente que o valor de r assim obtido, é a média
de todos os raios de curvatura das secções normais que passam no
ponto considerado. Daí o dizer-se que se substitue uma pequena
região do elipsóide terrestre pela de urna esfera de raio médio de curvatura.
Os valores de M e N são funções da latitude e se encontram tabulados para certos esferóides de referência, como dizem os alemães.
Se nos decidirmos pelo de Bessel e quizermos adotar um valor único
de r para todo o Estado do Rio Grande do Sul, para a latitude de
— 30°—, por exemplo, acharemos facilmente (Taboas de JordanJ.
Ig r = 6,8039145
Na Suiça adota-se o valor de r correspondente à latitude de
Berna ou
Ig r = 6,80474
Sempre, porem, que se tratar de nivelamento geodésico à grande
distância e de cálculo rigoroso, será necessário levar em conta o raio
da esfera, cuja curvatura ê a mesma da secção normal do ponto de estação
e que passa no ponto visado.

Os ingleses obtiveram estes valores, (mencionados pelo major
Close no seu livro sobre explorações geográficas):
Na África do Sul
,.
Em Burma
Na Inglaterra (raios que não passam
acima do mar)
Jdern (raios que não passam acima do mar)

k = 0,128
= 0,134
= 0,150
= 0,162

São fáceis de compreender as razões da variabilidade de k: o
percurso do raio luminoso faz-se através de uma atmosfera, cuja
constituição física longe está de ser imutável. A cada instante se
estão modificando os fatores que mais lhe influenciam a refrangibilidade, a saber: a pressão, a temperatura e a umidade. Nada,
pois, mais natural do que as alterações geométricas contínuas da
trajetória luminosa e, por conseguinte, dos ângulos que as tangentes
a seus extremos formam com as verticais dos pontos considerados.
As oscilações de k resaltarn claramente de uma pequena tabela
publicada pelo serviço geográfico da Suíça:
VARIAÇÃO DE k NUM DIA NOBMAL DE VERÃO
4

HOIíA

COEFICIENTE DE REFRAÇÃO

• •

0

10

11

n

i

g

3

4

G

8

0,10

0,10

0,11

0,12

0,13

0,15

0,18

•

Já sabemos que o coeficiente K é estremamente variável, não só
de um ponto da Terra para outro, senão também nas diversas horas
do dia.
Jordan enfeixou na tabela abaixo os valores de k colhidos por
diversos operadores:
1736
1751
1792
1823
1831
1834
1849
1858
1870

—
•—
—
—
—
—
—
—
—

Maupertíus (na Lapotiia)
Tobias Mayer (medições francesas)...
Delambre (na França)
Gauss (no Hannover)
Struve (na Rússia)
Bessel (na Prússia Oriental)
Bayer (na Triangulação da costa) —
James Clarck (na Inglaterra)
1875 — Serviço geográfico da Prússia.

(MÉDIA) K

k = 0,1053
= 0,1250
=
=
«
=
=
=

0,1678
0,1306
0,1237
0,1370
0,1300
0,1587
0,1180

« 0,1327

K

0,15 0,13

0,11 0,10

Vê-se que k é constante de 11 horas da manhã a l da tarde e
quase não varia de 10 horas as 2 horas. Daí o preferir-so este intervalo de tempo para as medições necessárias ao nivelamento geodésico.
Há dois meios de determinar o coeficiente de refração:
a — Pela medição das distâncias zenitais recíprocas e simultâneas.
b — Pelo nivelamento geodésico de pontos cuja diferença de
nível já tenha sido determinada com precisão por outro
processo.
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a — Vimos que
z + Az + z' + Az' = 180° + y
aonde
Az + Az' - (180° + 7) — (z + z')
Porem sabemos que
a

EXEMPLO
(4)

)onha-se que as distâncias zenitais medidas na Coehilha do
Inácio e no Extremo N. E. da Base de Leste, foram recíprocas e simultâneas. Que coeficiente de refração deduziríamos delas? (*).
Achou-se:
Extremo N. E. Base
Coehilha do Inácio

ou, restabelecendo a homogeneidade,
7

a
r sen l'

=

E sabe-se quo
a = 12095,5 m

Logo
Az + Az' = 180 +

z = 89°
z' = 90°

a
r se.n l'

(Iga = 4,032624)

Tomemos este raio de curvatura
Igr = 6.803914

(z + z')

-

44' 48",25
21' 34",66

Se as observações forem recíprocas e simultâneas, poderemos
admitir que a refração é a mesma nos extremos da trajetória luminosa
e escrever

Virá, empregando a fórmula (21),
z = 89° 41' 48"25

donde
n A.,

iQn

A iiZ — IttU '

a

i

/_,

. ,,

(Z

rscnl"

|

l

z 4- z' =» 180°
= 180

_/\

Z )

Mas, sendo
ak

A~
A

180 — (z -f z') - - - 0° 6' 22",91 = - - 382",91
I g r = 6.803914
Ig sen 1" = ' 6.685575
I g r s e n l " = 1,489489
Iga = 4 . 082624

(S)

" "
2r
ou, restabelecendo a homogeneidade,
ak

6' 22"91

ia

2"™ 1"

tem-se

Ig [180 - (z + a')] =
ak

rsenl"

- íISO
4b

~

°

a

' rsenl"

•

(- 1 -')

'

'

l ff

'

rSenl

a

"

3 . 406865
2.583097 (-)

ficn

r* 4- "'1

f 180

(z i s')1 - — 0, 977

= "Í. 989962 (-)

6
_

,

T- cr-n 1"

ou, finalmente

a

y

v «cm 1"

l$0 ^_ ]_

a

,

rSCnl

(Z -f- Z J

a

"

Donde

v/

rsenl
Tf
is. —- J.1 _u
+ - a

r

lfln
lou

•

i

/,(z i | ./yj
zj

j

K = 1 — 0,977 = 0 ,023
/on
t.-i;
()
Faíemos 0 cálculo acima a titulo de exemplo, poie que de fato as medições
rã m simultâneas.

...JnLJ

— 180 —
— 181 —
b — Tomemos a fórmula geral

l —k
h = a tg a -f
2r

(13)

Se conhecêssemos a diferença de nivel h, independentemente da
medida de a por exemplo, mediante um prévio nivelamento geométrico, poderíamos resolver a equação (13) relativamente a k,
e escrever

K = l—

2r
a-

(h — atg a)

CORREÇÃO DAS DISTÂNCIAS ZENITAIS QUANDO
SÃO RECÍPROCAS E SIMULTÂNEAS
Quando estabelecemos a fórmula;

H' + H
h = H' — H = a l + 2r

tg

z' — z

(6)

(22)

Entre as determinações de k por esta fórmula, ficaram célebres
as de Bauernfeind, nos Alpes Bávaros (1877-1885). '
Enquanto não dispuzermos de um valor adequado para fc, pó- •;.
deremos tomar
k =* 0,13
i
Cumpre, porem, utilizar o mais cedo possível as observações .
zenitais para achar o valor do coeficiente de refração mais conve-~
niente ao nosso meio.
Diz-nos em carta .o professor Helmert:
",/Vão se deve esquecer que k depende da hora da observação. Pelas medidas feitas no Mec klemburgo, achou-se
esta fórmula aproximada.

k = 0,174 — 0,075 cos t
em que i é o ângulo horário do sol, expresso no semi-arco diurno
como unidade.
(Arco diurno = tempo do nascer ao por do sol)
O melhor seria que o senhor fizesse
k = x — j cos t
»
e deduzisse x e y de comparação da rede de alturas. Os pesos
deveria^ ser inversamente proporcionais a a4, conforme o
indica a experiência''

para o caso das distâncias zenitais recíprocas e simultâneas, supuzemos implicitamente (fig. 19) que o centro do teodotito numa
estação era precisamente o ponto visado na o u t r a . Não é,
porem, isso que em geral ocorre
na prática. Quase sempre este.
centro ocupa posição distinta do
ponto visado.
Assim, por exemplo, na l.n
estação (fig. 19) o dito centro
está em A e na 2.a em B. Daquela visamos para A' e desta
para B'. As distâncias zenitais
obtidas debta maneira (za e zj,)
não estão visivelmente nas condições exigidas pela fórmula (6).
É mister transformá-las de modo
que o vértice do ângulo z numa
das estações coincida precisamente com o ponto visado da outra.
Poderíamos escolher p a r a
este ponto comum o P.R. da estação considerada. Destarte teFi g. 19
remos necessidade de passar do
ângulo B'AA' = za paraB'CD, e de MBB' = Zb para MDC. Chamemos a
o ângulo AA'C e /3 o ângulo A'CD; representemos por i a altura
do eixo do teodolito na l.a estação, acima do P. R. local e por s a altura
do ponto visado, também acima do P.R. respectivo,
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Teremos assim

EXEMPLO

AA'C = a
A'CD = (í

Da extremidade N. E. da bo,se de Leste medimos a distância zenital do sinal do colimador da Cochüka do Inácio, e achamos

AC - i
A'D = s

za = 89° 43' 48",5

Ê evidente que
za = a + Ca — 0)

ou
z = za -f |3 — a

(23)

Dos triângulos AÁ'C e A'CD, deduz-se facilmente
i

Logo tínhamos

A'C

sen

O centro do teodolito ficava 4,83 m acima do P.R. local. Soubemos depois, pelo heliotropista da Cochüha do Inácio, que o raio
luminoso do heliotrópio passava 1,30 m acima do P. R. da sua
estação.
i = + 4,833 m
s = -f 1,30 m

sen z a '

A'C
sen A'DC

sen ,3

Porem, A'C difere muito pouco da distância a entre os vértices
e A'DC também pouco aiverge de za. Logo, é-nos lícito escrever

Quando acampamos junto à referida Cochilha, medimos a distância zenital do sinal do colimadar instalada na Extr. N, E. da
base de Leste, e obtivemos.
zb - 90° 20' 39",8
i' = + 1,453 m

sen a

sen z»

sen /3

sen aa

a' = -f 4, 67 m

a

Reduzamos estas distâncias zenitais aos P.R. respectivos.

a

i

a sen l'

sen za

a sen l

sen za

sen za
a sen l

i - + 4,833 m
s = + 1,300 m

i' = -f 1,453 m
s' = + 4, 67 m

s = + 3,533 m

i' — s' = —3,217 m

Ig (i — s) = 0,548144

E para (23) este aspecto
z = z.

COCHILHA DO INÁCIO

EXT. N. E.

donde, por berem a e j3 ângulos diminutos,

Ig sen za = 9.999996
(24)

Tal é a fórmula para reduzir ao vértice a distância zenital, conforme usam dizer alguns geodesistas. Ela possuo toda a generalidade,
desde que respeitemos as convenções anteriores sobre os sinais de i e s.

Virá:

l g a = 4082624 lg(i'—s') =0,507451 (-)
Ig sen l" = 6.685575 Ig senz b = í .999992

0.548140 Igasen l" = 2.768199
0.507443(-)
lg a sen'l" = 2~. 768199
Igsenl" = 2.768199
l.779941
60",25)

1.739244 (-)
— 54"8,6)
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Donde
Extremo N. E. Base,
z = 89» 45' 48",5 — (+ 60",25) = 89° 44' 48"25
Cochilha do Inácio,

Ig (l - k)

Ig a
=
Ig tg a =

4.082624
3.615762

Ig a tg a a tg a =

l . 698386
49,933 m

2r

=
=

1.939519
8.165248

=

8.104767
7.104944

a2 =

0.999823

z = 90° 20' 39",8 — (— 54, 86} = 90° 21' 34",66

Ig

2r

i = + 4,833 m
s = + 1,300 m
Façamos agora dois exemplos de nivelamento geodésico.
i — s = + 3,533 m
1.° EXEMPLO

Ponde

z = 89° 45' 48",5

a tg a
l —k
2r
i — s

a = 0° 14'

Dn

Do extremo N. E. da Base de Leste mediu-se a distância zenital
do sinal do heliotrópio da Cochilha do Inácio e achou-se

ou

11",5

i = -f 4,833 m
Sabe-se que
(Ig a = 4.082624)

Ig r = 6,803914
k = 0,13
l — k = 0,87

tg «

3,533 m
63,462 m

Da Cochilha do Inácio mediu-se a distância zenital do sinal do
heliotrópio do Ext. N. E. da Base de Leste e achou-se
l —k
2r

a'2-+ i — s (20J

z = 90° 20' 39"8

ou
a =? -- O 20' 39"8

ou, o que é o mesmo, a fórmula
DG = a tg a +

= +

2.° EXEMPLO

Virá, empregando a fórmula (20),

l +

9,996 m

OBSERVAÇÃO. Levamos o calculo aié milímetros, mas na
prática devemos contentar-nos com os centímetros.

Tomemos

D,, = a

a2 = +

A uiferença de nivel entre Inácio e Ext. N. E. da Base é, pois,
de + 63,462 m. O fato dele ser positivo indica que Inácio está
acima do Ext. N. E. da Base.

s = -f l,300m
a = 12095,5m

= + 49,933 m

a 2 -f- i ~ s

i * -f 1,453 m
s = + 4,670

— 187 —
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Teremos, empregando at> mesmas constantes do exemplo anterior
lg a
l t

a

i = + 1,453 m
s = -f 4,670 m

= 4.082624
= 3.778932 (-)

Igatga =
Donde

1.861556 (-)

a tg a

l —k
2r

i — s = — 3,217m

=

—77,704 m

a"- =

+ 9,996 m

lg a

E— R

= — 05,923 m

O resultado negativo indica estar o Ext. N. E. abaixo da Cochiíha do Inácio, como aliás devia ser.
A diferença de nível entre os dois pontos é em resumo (parando
nos centímetros):
pelas observações do Extremo N. E. da Base
pelas observações da Cochilha do Inácio
MÉDIA....!

63,46 m
65,92 m
64,09 m

Chegaríamos ao mesmo resuitado se houvéssemos considerado
as observações simultâneas (a tanto eqüivale admitir um mesmo
coeficiente k para as duas) e calculado pela fórmula (ô).

Não passou de certo despercebida ao leitor a grande vantagem,
sempre que se adota um coeficiente de refração invariável, de tabular
2

, tomando para aiwnento a dis-

o valor do termo:
t anciã a.

CORREÇÃO PARA A ESFERICIDADE E A REFRAÇÃO

3,217 m

i — s

r»,,

poderemos fazer uma tabela assim disposta:

Sendo, como vimos,
l —k
2r

a2 = E

R

É óbvio que se adotará para Igr o valor mais apropriado à região
em que se opera.
Já existem várias tabelas desse tipo, cuja utilidade é incontestável nos nivelamentos a curta distância.

OBRAS PUBLICADAS
PELA

EM 1938
— Tem.
— Fev.
— Março
— Abril
—
—
—
—
—:

Maio
Junho
Julho
Agosto
Set.

— Out.
— Nov.
— Dez.

Em Guarda! (Contra o Comunismo) — Gol. às
vários autores.
Episódios militares — Gen. Joaquim S. de Azevedo Pimentel.
Os Mestres da Guerra — L. Roussel. Trad. do
Gen, Tasso Fragoso.
A Arte de Comandar — André Gavet. Tradução
do 1.° Ten. Eduardo Martins Trindade.
Reflexões sobre o Generalato do Conde Caxias.

Antônio João — General V. Benício da Silva.
Caxias -— Major Afonso de Carvalho.
Bosquejo histórico e Documentado das Operações
Militares na Província do Rio Grande do Sul

— Dr. Saturnino de Souza e Oliveira.
Uskub ou Papel da Cavalaria na Vitória — General Jouinot Gambetta. Tradução do Capitão
Salm de Miranda.
Tibúrcio — Dr. Euzébio de Souza.

EM 1939
— Jan.

Facundj — Domingo Sarmiento.
Tradução de
Carlos Maul.
Educação Moral do Soldado — Cario Corsi. Tradução do Estado Maior do Exército,

Março

*— Grandes Soldadoa do Brasil — Major Lima Fi-

Abril
Maio
Junho
Julho

f — A Revolução Farroupilha — General Augusto
Tasso Fragoso.
(
— A Poesia do Dever — Capitão Valter Prestes.
— Escola Rosa da Fonseca '— Edição da Biblioteca
Militar .

gueiredo .

— 191 —

190
Vol. XX
" XXI
" XXII

- Vida de Luiz Alves de Lima e Silva — Duque de
Caxias — Padre Joaquim Pinto de. Campos.
- Pequena História da Grande Guerra — Gel. Blin.
Trad. do Cap. Salm de Miranda.
-- Bandeiras do Braeil — 1.° Ten. Janarí Genti]
Nunes.
- O Tiro de Morteiro — Capitão Golberí do Couto
e Silva.

Agost
Set
Out.

" XXIII

Nov.

" XXIV

Dea.

EM 1940
Vol. XXV
" XXVI
" XXVII
" XXVIII
"
"
"
"

- Benjamin Constant '-— Benjamin Constant Neto.
- Cautela ! O Inimigo Está Escutando — Barão ds
Grote. Tradução do General Bertoldo Klinger.
- Estudos de Português — Ten. Coronel Jonaa
Correia.
O Paraná na Gueria do Paraguai — Davi Carneiro.
Aeronáutica Brasileira — Domingos Sarros.
Os generais do Exército Brasileiro — Alfredo
Pretextato Maciel da Silva.
Notas de Geografia Militar Sul Americana —
Gel. F. de Paula Cidade.
Laguna (Poema) — Arnaldo Nunes.
FortificaçÕes — Cap. Inácio Azambuja.

Jan.
Fev,
Março
Abril

XXIX
XXX
XXXI
XXXII

" xxxm

" XXXIV
" XXXV
" XXXVI

EM 1941
Vol. XXXVII
"

XXXVIII

Jan.
Fev.

" XXXIX

Março

" XL

Abril

" XLI
" XLII

" xini

Maio
Junho
Julho

"

Agosto

XLIV

" XLV
" XLVI
" XLVII
" XLVIII

Set.
— Out.
— Nov.

f
l

Rio Grande de São Pedro — Gen. João Borges
Fortes.
O Espírito Militar na Questão Acreana — Casti
Ihos Goycochêa.
Cidades e Sertões — Ten. Coronel Lima Figuei
redo.
A Guarda Morre — Mareei Dupont — Trad. da
Otávio Murgel de Rezende.
Manual de Serviço em Campanha — Cap. Hora
cio Garcia.
O Exército dos Estados Unidos — Tradutor: Capitão
Maurício Eugênio de Gusmão Pereira Lessa.
Fundamentação da Ortografia Simplificada — Professor Daltro Santos.
Lições da Guerra da Espanha — Gen. Durval. —
Trad. do Cap. Frederico Trota.
Um Ano de Observação no Extremo Oriente —
Ten. Cel. Lima Figueiredo.
História Militar do Brasil — (1.° Vol.) — Capitão
Genserico de Vasconcelos.

Vol. LI
" LII
" LIII
" LIV
" LV
" LVI

" LVII
' LVIII
" LIX

Março
Abril
Maio

l
\

Junho f
Julho
\
Agosto
— Eet.

Out.
Nov.
Dei.

Santa Catarina no Exército — Almirante Henrique
Boiteux.
História do Grande Chanceler — Cap. Deoclécia
De Paranhos Antunes.
Gases de Combate — Cap. Ernestino de Oliveira.
História da Arma de 'Engenharia — Major Aurélio
Lyra Tavares.
Imagens do Tocantins e da Amazônia — Ten. Umberto Peregrino.
Cânticos Militares — Mariza Lira.
Generais do Exército Brasileiro — Coronel Laurêncio Lago,
Comandar — Ten. Cel. Lebaud. — Trad. do Major
Niso de Viana Montezuma.

AVULSOS
Osório — Ten. Cel, Onoíre Lima.
Educação Física Militar —- Cap. Gutemberg Aires de Miranda,
Antônio João — Separata do Livro Episódios Militares.
Símbolos da Pátria — Professor Daltro Santos.
Mulheres Brasileiras •—• Edição da Biblioteca.
Oficial de Cavalaria — Gen. V. Benício da Silva.
Floriano — Diversos autores.
Floriano — Conferência proferida pelo Dr. Carlos Maul.
Caxias — Conferência do Gen. V. Benício da Silva.
Osório -—• Conferência do Gen. V. Benício da Silva.
Tuiuií é Osório, Osório é Tuiutí — Gen. Lobo Viana.
República Brasileira — Diversos Autores.
Anais do Exército Brasileiro — 1938.
Faze assim — Cmt. Frederico Vilar.
Floriano — Carlos Maul.
Anais do Exército Brasileiro — 1939.
Bcleiro dos Andes — Angione Costa.
Centauro de Luvas — Carlos Maul.
Discursos, Orações e Conferências — Gen. Pedro de Alcântara Cavalcanti de
Albuquerque.
O Coronel Luiz Alves de Lima s Silva no Maranhão — Jerónimo de Viveiros.
A República do Peru — Conferência do Gen. V. Benício da Silva.
A Influência dos Pais de Família na Deíesa Nacional — Gen. V. Benícia da
Silva.
Escola de Estado Maior (encerramento dos cursos).
Comemorações do Dia do Soldado.
Brigadeiros e Generais de D, João VI e D. Pedro I no Brasil — Cel. Laurênio Lago.
Emprego Tático das Transmissões — Major Paulo Bolívar Teixeira.
Artilharia — Exercícios na Carta — General Artur Sílío Portela.

EM 1942
Vol. XLIX

" L

]an.
Fev.

História Milílar do Brasil — (2.° Vol.) — Capitão
Genserico de Vasconcelos.
Um soldado do Reino e do Império — Afonso
Arinos de Melo Franco,

Vol. LVII

Set.

Imagens do Tocantins e da Amazônia — 1.° Tenente
Umberto Peregrino.

