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Programma da cadeira de 
Chimica Inorganica, Descriptiva e Analytica; 

Noções de Chimica Organica.

l . a

Chimica Inorganica Descriptiva

1 —Definição, divisão e objecto da chimica. Phé
nomènes physico e chimico. Elementos: metalloides 
e metaes.

2 —Oxygenio.Lei de Henry sobre a dissolução 
dos gazes. Oxydação. Oxydos. Analyse e synthèse.

3 —Hyd.rogen.io.Reducção. Conservação da ma
teria. Lei de Lavoisier.

4 -A gua .Estado natural. Composição. Analyse 
e synthèse. Propriedades. Mistura e combinação.

5 —Constancia na composição das combinações. 
Lei de Proust e de Dalton. Theoria atómica. Sym
boles e formulas chimicas. Cálculos chimicos. Peso 
atomico.

6 —Chloro.Catalyse e catalysadores. Acido chlor- 
hydrico. Acidos, bases e saes. Composição do acido 
chlorhydrico. Leis de Qay-Lussac e de Avogadro.

7 —Determinação do peso molecular e atomico, 
baseado nas leis de Gay-Lussac e de Avogadro. Me- 
thodos de Dumas, Qay-Lussac-Hofman e Victor Meyer 
para determinação dos pesos específicos dos gazes e 
vapores. Existência real da molécula e do atomo; seu 
peso absoluto.



8 —Ozona.Allotropia. Agua oxygenada.
9 —Soluções isotonicas. Principio de Raoult: solu

ções equimoleculares. Determinação dos pesos mole
culares pelos methodos cryoscopico e ebulioscopico. 
Anomalias no caso das soluções de acidos, base e saes.

10 —Bromo.Acido bromhydrico.
11 —Iodo.Acido iodhydrico. Dissociação.

X“! —Fluor.Acido fluorhydrico.
13 —Combinação dos elementos halogenicos entre 

si. Combinações dos elementos halogenicos com o 
oxygenio. Anhydridos. Anhydrido e acido hypochlo- 
rosos. Anhydrido e acido chloricos. Anhydrido e 
acido perchloricos. Acido hypaluamaso. Acido bro- 
mico. Anhydrido e acidos iodicos. Nomenclatura e 
considerações geraes sobre o grupo.

14 — Theoría ionica.Electrolytes e dissociação 
electrolytica. Ions. Definição moderna dos acidos, 
bases e saes. Reacções e formulas ionicas. Hydrolyse.

15 —Enxofre.Regra das phases de Gibss. Acido 
sulfhydrico. Theoria da valência.

16—Compostos oxygenados do enxofre. Anhy
drido sulfuroso. Anhydrido e acido sulfuricos. Acidos 
da serie polythionica.

17—Lei de Hess. Effeito thermico das reacções 
chimicas. Affinidades. Princípios de Berthelot, Vant' 
Hoff e Le Chatelier.

18 —Azoto.Ar athmospherico. Composição em
volume e em peso. Analyse. Ar liquido.

19 —Compostos hydrogenados do azoto. Ammo- 
niaco. Hydrazina. Acido azothydrico. Compostos 
halogenados do azoto.

20 —Compostos oxygenados do azoto. Oxydos 
azotoso e azotico. Dioxyd o de azoto. Anhydrido e 
acido azoticos. Agua regia. Hydroxylamina.



21 — Phosphoro.Compostos hydrogenados do
phosphoro. Compostos halogenados do phosphoro, 
compostos oxygenados do phosphoro. Anhydrido e 
acido phosphorosos. Anhydrido e acido phosphoricos.

22 —Arsénico.Compostos hydrogenados do arsé
nico. Compostos halogenados do arsénico. Compos
tos oxygenados do arsenico. Anhydrido e acido arse- 
niosos. Anhydrido e acidos arsenicos. Combinações 
do arsenico com o enxofre.

23 — Antimonio.Compostos hydrogenados do
antimonio. Compostos halogenados do antimonio- 
Compostos oxygenados do antimonio. Anhydrido anti- 
monioso. Anhydrido e acidos antimonicos. Combi
nações do antimonio com o enxofre.

24 — Bismutho.Compostos halogenados do bis- 
mutho. Compostos oxygenados do bismutho. Oxydo, 
hydroxydo, sulfato, azotato e azotato basico de bis
mutho. Sulfeto de bismutho. Ctinsiderações geraes 
sobre o grupo.

25 — Carbono.Combinações hydrogenadas do
carbono. Combinações halogenadas do carbono. Com
binações oxygenadas do carbono. Oxydo de carbono. 
Anhydrido carbonico. Cyanogenio. Acido cyanhydrico-

26 —Silicio .Combinações hydrogenadas do silicio- 
Compostos halogenados do silicio. Compostos oxyge
nados do silicio. Anhydrido e acido silicicos. Colloides-

27 — Estanho.Chloreto, oxydo e sulfeto estan-
nosos. Chloreto, oxydo e sulfeto estannicos. Acidos 
estannicos. Estannitos, estannatos e sulfoestannatos.

28— Chumbo.Compostos oxygenados do chumbo.
Oxydo, hydroxydo, chloreto, iodeto, sulfeto, sulfato, 
azotato, carbonatos e azotatos de chumbo. Minio. 
Peroxydo de chumbo e plutnbatos. Chromato de 
chumbo. Considerações geraes sobre o grupo.



29 —Qazes nobres.Helio, neo, argonio, krypton 
e xenon. Considerações geraes sobre o grupo dos 
gazes nobres.

30 — Determinações do peso atomico pela appli- 
cação das leis de Dulong e Petit e de Mitscherlich. 
Systema periodico de Mendelejeff.

31 — Sodio.Oxydo, hydroxydo, chloreto, hypo
chlorite, sulfetos, sulfitos, sulfosulfato e sulfatos de sodio.

32—Azotato, hypophosphito, phosphates, arsenito, 
arseniato, carbonato e silicates de sodio.

33 —Potássio.Oxydo, hydroxydo, fluroreto, chlo
reto, brometo, iodeto, hypochlorito, chlorato, bromato, 
iodato, perchlorate, sulfetos e sulfatos de potássio. 
Considerações geraes sobre o grupo dos metaes alca
linos.

34 — Saes do ammonio. Soluções salinas.
35 —Cobre.Oxydo, hydroxydo, chloreto, iodeto 

e sulfato cuprosos. Oxydo, hydroxydo, chloreto, sul
feto, sulfato, carbonato e arseniato cúpricos. Ligas.

36 —Prata.Oxydo, hydroxydo, chloreto, brometo, 
iodeto, sulfeto, sulfato, azotato e cyaneto de prata.

37 — Ouro.Sulfeto auroso. Chloreto, oxydo, 
hydroxydo e sulfeto auricos. Considerações geraes 
sobre o grupo.

38—Magnésio.Oxydo, hydroxydo, chloreto, sul
feto, sulfato, phosphatos e carbonatos de magnésio.
Phosphate duplo de magnésio e ammonio.

39 — Calcio.Oxydo, hydroxydo, fluoreto, chlo
reto, hypochlorito, sulfeto, sulfato, azotato, hypophos- 
phato, phosphatos e carbonatos de calcio. Silicatos 
duplos.

40 —Stroncio.Oxydo, hydroxydo, chloreto, sul
feto, sulfato, azotato e carbonato de estroncio.



41 —Baryo.Oxydo, hydroxydo, chloreto, chlorato, 
sulfeto, sulfato, azotato, carbonato e chromato de baryo. 
Considerações geraes sobre os metaes alcalino terrosos.

42 -  Spectroscopia.Unidade da Materia. Elec
trons. Elementos radioactivos. Estructura do atomo.

43 —Zinco.Oxydo e hydroxydo de zinco. Zin- 
catos. Chloreto, sulfeto, sulfato e azotato de zinco.

44 — Cadmio.Oxydo, hydroxydo, chloreto, sul
feto, sulfato e azotato de cadmio.

45 — Mercúrio.Oxydo, chloreto, iodeto, sulfato 
e azotato mercurosos. Oxydo, chloreto, iodeto, sulfeto, 
sulfato, azotato e cyaneto mercuricos. Compostos com
plexos do mercúrio. Amalgamas. Considerações sobre 
o grupo.

4 6 — Boro.Compostos hydrogenados do boro.
Compostos halogenados do boro. Compostos oxyge- 
nados do boro. Anhydrido e acydos boricos. Bora- 
tos e perboratos.

47 — Alumínio.Oxydo e hydroxydo de aluminio. 
Aluminatos. Chloreto, sulfeto, sulfato e silicatos de 
aluminio. Alumen. Acetatos de aluminio. Ultramar. 
Qallio, indio e thallio. Considerações geraes sobre 
o grupo.

48 — Terras raras.Grupo do cerio. Grupo do
titânio, zincarnio e torio. Areia monazitica. Vanadio, 
nobio e tantalo.

49 — Cromo.Oxydo, hydroxydo, chloreto e sul
feto cromosos. Oxydo e hydroxydo chrotnicos. Cro- 
mitos. Chloreto, sulfeto e sulfato chromicos. Alumen 
de chromo. Anhydrido cromico. Cromatos e bicro- 
matos.

50 —Molybdeno, tuugstens e uranio. Considera
ções geraes sobre o grupo.



51 — Manganez.Oxydo, hydroxydo, chloreto, 
sulfeto e sulfato manganosos. Oxydo manganico- 
Dioxydo de manganez. Manganitos, manganatos e 
permanganates.

52 —Ferro.Oxydo, hydroxydo, chloreto, sulfeto 
e sulfato ferrosos. Sulfato ferroso ammoniacal. Oxydo, 
hydroxydo, chloreto, iodetos, sulfeto e sulfato ferricos. 
Sulfato ferrico ammoniacal.

53 — Cyanetos ferroso e ferrico. Cyanetos com
plexos de ferro. Oxydo magnético de ferro. Pyrite.

54 — Cobalto.Oxydo, hydroxydo, chloreto, sul
feto, sulfato e azotato de cobalto. Saes duplos e com
plexos de cobalto.

55 —Nickel.Oxydo, hydroxydo, chloreto, sulfeto, 
sulfato e azotato de nickel. Oxydo de carbono e nickel. 
Saes duplos e complexos de nickel.

56 —Grupo da Platina. Ruthenio, osmio, rhodio, 
iridio, palladio, platina.

X l.a  P Z Æ . T E

Noções de Chimica Organica

57 — Definição e objecto da chimica organica. 
Substancia organica e organisada. Analyse immediata, 
intermediaria e elementar. Formulas brutas, formulas 
moleculares e formulas de constituição. Typos mole
culares. Radicaes. Isomeria. Reacções organicas. 
Series organicas. Funcções chimicas. Divisão da 
chimica organica. Classificação dos compostos orgâ
nicos.

58-C arbonetos de hydrogenio. Methana. Grisou. 
Ethana. Propana. Petroleos. Paraffina. Vaselina.



59 — Ethyleno. Acetyleno. Gaz de illuminação. 
Productos secundários obtidos na distiilação da hulha.

60 — Benzina. Naphtalina. Anthraceno. Deri
vados halogenicos dos carbonetos de hydrogenio.

61 — Alcooes methyüco e ethylico. Fermentação 
alcoolica. Funcção de alcool.

62 — Acido acético. Principaes acetatos. Acidos 
graxos. Funcção acida.

63 — Etheres-saes. Chloreto de ethyla. Iodeto
de ethyla. Acetato de ethyla. Sulfatos de ethyla.
Outros etheres compostos. Etheres-saes em geral.

64 — Glycerina. Corpos graxos. Industrias deri
vadas.

65 —Hydratos de carbono. Saccharose. Glycose. 
Matérias amylaceas. Amido. Cellulose.

66 — Phenol. Acido picrico. Aminas. Phela- 
minas. Alcalóides em geral.

I I I - a  P ü n T E

Chimica Analytica

67 —Analyse chimica e sua classificação : analyse 
qualitativa e quantitativa. Qualificação analytica dos 
elementos.

68 — Classificação das reacções. Reacções por 
via secca: ensaios nos tubos; ensaios em fio e lamina 
de platina; maçarico; pérolas; ensaios no carvão: oxy- 
dação e reducção; ensaios sobre palitos sodados; co
loração da chamma.

Reacção por via humida. Reactivos. Reacções 
por precipitação : precipitates amorphes e crystalinos. 
Reacções por mudança de côr.



69 — Pulverisação. Processos de desagregação 
pelos carbonatos alcalinos alcalis cáusticos, etc. Dis
solução e dissolventes. Decantação e filtração. Lava
gem dos precipitados. Dissecação e calcinação.

70 — Divisão da analyse quantitativa. Methodos 
da analyse quantitativa. Reactivos titulados. Indica
dores.

PÜ.ETE PEATICA.

Manipulação dos principaes utensílios e appare- 
Ihos usados na analyse qualitativa e quantitativa. Ca
racterização dos cathions e anions em cada um dos 
grupos. Marcha systematica seguida na separação dos 
grupos. Marcha seguida numa analyse qualitativa. 
Analyses de misturas, de mineraes e de ligas metalicas. 
Analyse quantitativa de algumas matérias primas e 
productos industriaes.

Professor cathedratico.
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Programma da cadeira de Geometria 
analytica e Calculo Infinitesimal

J. PAHTE

Geometria analytica

I.—Preambulo philosophico :

a )—Apreciação geral:
1 —Definição da geometria e sua posição encyclo- 

pedica como parte componente da logica; dupla forma, 
especial e geral, para solução das questões geométri
cas; differenças essenciaes entre a geometria especial 
e a geometria geral, resumidas na constituição pura
mente objectiva da primeira e no caracter subjectivo 
proprio á segunda.

Appreciação geral do contraste entre a uniformi
dade das especulações geométricas e a diversidade dos 
meios algébricos correspondentes, donde resulta a di
visão necessaria da geometria geral em elementar ou 
algébrica e transcendente.

b ) —Concepção fundamental:
Instituição carteziana da geometria geral : possi

bilidade da transformação universal das questões geo
métricas em pesquizas algébricas pela reducção das 
noções da forma em considerações de grandeza, por 
intermedio das ideias de posição; instituição funda
mental dos systemas de coordenadas; definição alge-
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brica dos typos geométricos pela especificação da re
lação dos movimentos geraes do ponto descrevente; 
subordinação do abstracto ao concreto pela correlação 
fundamental entre as figuras e as equações, apreciada 
objectivamente nos tres modos relativos ás curvas 
planas, ás linhas quaesquer e ás superficies.

Apreciação das reacções geométricas sobre o ca
racter logico da algebra, resultantes da equivalência 
necessaria entre a ideia de equação e a ideia de lei ; 
rectificação systematica das noções abstractas de equa
ções determinadas e indeterminadas, em virtude das 
reacções concretas.

2 —Systemas de coordenadas; definição do syste- 
ma; diversidade infinita de construcções que podem 
constituir um systema ; apreciação dos principaes sys
temas; necessidade da adopção de um systema unico, 
afim de instituir a uniformidade de definição que exige 
a geometria geral ; exame comparativo dos diversos 
systemas e suas distincções essenciaes quanto á natu
reza das linhas ou superficies que os constituem e 
quanto ao modo de variação proprio a cada uma 
delias.

Razões de preferencia do systema rectilíneo, pela 
maior simplicidade no modo de combinação dos ele
mentos constituintes, completada pela mais facil varia
ção desses elementos, por simples translação ; aprecia
ção do caso orthogonal e motivos da sua superiori
dade sobre qualquer outra inclinação; apreciação do 
systema polar, como auxiliar necessário, susceptível, 
em diversos casos, sobretudo mecânicos e astronomicos, 
de maior simplificação das equações e de melhor in
terpretação concreta ; exame comparativo dos dois 
systemas, rectilíneo e polar, quanto a applicação da lei 
cartesiana sobre o signal concreto.
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Apreciação do systema natural, expontaneamente 
resultante da definição de cada caso concreto; exame 
dos meios geraes para passagem da equação obtida 
no systema natural para a equação relativa ao systema 
normal.

Exame e julgamento, de accordo com o destino 
philosophico da concepção cartesiana, dos dois casos 
inversos que escapam ao principio fundamental da 
geometria geral, um relativo á omissão geometrica das 
soluções imaginarias e outro referente aos contornos 
descontínuos, sempre desprovidos de expressão algé
brica.

3 —Exame philosophico das reacções mutuas da 
geometria e da algebra ou apreciação logica do prin
cipio de subordinação normal do abstracto ao con
creto, completada pela instituição das theorias da ho
mogeneidade, da construcção das formulas algébricas 
e da expressão da distancia entre dois pontos, em 
coordenadas rectilinas e polares, no plano e no espaço.

4 —Complemento da concepção fundamental pela 
applicação do principio cartesiano á instituição das 
equações naturaes, rectilíneas e polares e primeiro 
esboço da discussão do circulo, da ellypse, da hyper
bole e da parabola.

5 —Instituição das equações naturaes, rectilíneas 
e polares, e primeiro esboço de discussão da cissoide, 
da cycloide, da helice e da espirai.

c) — Materialismo concreto

6 —Exame preliminar das duas theorias inversas 
relativas ao materialismo e ao espiritualismo; aprecia
ção geral da forma abstracta do materialismo, resul
tante das pretenções directas da algebra ao dominio 
encyclopedico; exame e refutação do primeiro gráo
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do materialismo concreto, que define as pretenções 
indirectas da algebra ao dominio encyclopedico, por 
intermedio da geometria,

II. — Preambulo scientifico :

7 — Instituição geral e composição normal do 
preambulo scientifico. Theoria plana da linha recta, 
suas equações, rectilínea, polar e discussão dessas equa
ções; discussão geometrica da equação do 1° gráo a 
duas variaveis: apreciação da situação propria a cada 
recta ou solução do problema da passagem ; exame da 
disposição mutua de duas rectas ou solução das duas 
questões, uma especial, relativa ao problema da incli
nação, outra geral, relativa á intersecção; expressão 
do perpendicularismo e do parallélisme; exame e solu
ção dos principaes problemas compostos.

8 —Theoria geral da linha recta; determinação do 
seu par de equações rectilíneas immediatamente dedu
zidas da equação plana, pela consideração dos traços 
dos planos projectantes; apreciação da recta isolada 
ou solução do problema da passagem; solução dos 
problemas relativos á inclinação de duas rectas e á 
sua intersecção; condições de perpendicularismo e de 
parallélisme; solução dos principaes problemas com
postos.

9 —Theoria algébrica do plano; sua equação for
necida successivamente por suas gerações rectilinea e 
como superficie cylindrica, conica, de revolução e re
grada; discussão geometrica das equações do l.o gráo 
a tres variaveis; apreciação da situação propria a cada 
plano ou solução do problema da passagem; exame 
das disposições mutuas de dois planos pela solução
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dos problemas relativos á inclinação e a intersecção : 
expressão do perpenticularismo e do parallélisme; 
exame e solução dos principaes problemas compostos.

10 —Theoria da transposição dos eixos coordena
dos; apreciação philosophica do seu destino, quanto 
á formulação das figuras e á pintura das equações. 
Transposição de eixos no plano : estabelecimentos das 
formulas geraes proprias aos tres casos fundamentaes 
relativos á simples translação ou mudança de origem, 
á pura rotação ou mudança de direcção dos eixos e 
á translação acompanhada de rotação ou mudança 
ao mesmo tempo, de origem e de direcção dos eixos ; 
apreciação das mais usuaes modificações das formulas 
fundamentaes, relativas ás differentes hypotheses sobre 
a inclinação dos eixos coordenados; applicações carac
terísticas das formulas ; estabelecimento das formulas 
destinadas á passagem do systema rectilíneo ao sys- 
tema polar; formulas destinadas a mudar de pólo e de 
eixo polar.

11—Transposição de eixos no espaço: estabele
cimento das formulas geraes que resolvem os tres casos 
fundamentaes relativos á translação ou mudança de 
origem, á rotação ou mudança de direcção dos eixos 
e á mudança, ao mesmo tempo, de origem e de direc
ção dos eixos, com applicação, para o caso das rota
ções, do principio geometrico de Carnot quanto á 
projecção de um contorno fechado sobre um eixo 
qualquer; apreciação da concepção algébrica de La
grange para o estabelecimento das formulas geraes de 
transposição de eixos e que fornece um novo exemplo 
característico da subordinação normal do abstracto ao 
concreto.

12-Instituição das formulas de Euler, que redu
zem o cortejo de relações, referindo todos os coeffi-
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cientes das formulas geraes a tres ângulos indepen
dentes; applicações especiaes das formulas de Euler 
e instituição directa dessas formulas secundarias.

III. -  Coordenação especial :

13 —Exame e apreciação da coordenação especial 
que constitue o dominio directo da geometria algé
brica, sua decomposição em duas partes, uma geomé
trica, que caracteriza a efficacia concreta do abstracto, 
outra algébrica, caracterisando a reacção abstracta do 
concreto ; subdivisão necessaria da constituição concreta 
em duas partes, normalmente successivas, uma subjec
tiva, abrangendo as theorias geraes applicaveis a todos 
os assumptos, outra objectiva, instituindo a geometria 
comparada.

a) — Constituição concreta

1.° —Theorias subjectivas :

Theoria do numero de pontos determinantes; sua 
apreciação como a mais propria a caracterisar a gene
ralidade do principio cartesiano e como a unica com- 
rnum a todos os systemas de coordenadas; extensão 
logica de suas leis ás condições quaesquer da deter
minação das figuras, restricção dessas leis ao caso 
das passagens pela maior facilidade de formulação. 
Apreciação dos dois casos essenciaes, quando o lugar 
geometrico é algebricamente definido pela sua equa
ção mais completa ou por uma equação particular; 
regra fundamental para solução do 1.° caso e sua 
modificação essencial pela consideração dos pontos 
singulares ; reducção do 2°  caso ao caso precedente



-  7 -

por meio de uma transposição indeterminada de eixos, 
effectiva ou simplesmente concebida; methodo sub
sidiário baseando na analyse directa da definição do 
lugar geometrico. Casos das linhas planas e não 
planas e das superfícies.

14 —Theoria dos diâmetros; definição geometrica 
dos diâmetros e methodos geraes para sua determina
ção; theoria inversa dos diâmetros. Casos das linhas 
planas e das superficies. Methodos especiaes para de 
terminação dos diâmetros rectilíneos e planos diame- 
traes. Caso dos diâmetros das linhas não planas e 
suas anomalias especiaes. Approximação notável entre 
esta theoria e das tangentes, reconhecida pelas respec
tivas definições.

15 —Theoria dos centros: definição de centros e 
sua apreciação geral comparada com a theoria prece
dente dos diâmetros; methodos geraes para sua deter
minação, o primeiro fundado sobre a theoria dos diâ
metros e o segundo directo; apreciação destes dois 
methodos donde resulta a superioridade do segundo. 
Casos das linhas planas e das superficies.

16 —Theoria algébrica da semelhança das linhas 
planas; extensão da noção geometrica de semelhança 
aos casos curvilíneos; apreciação geral desta theoria; 
apreciação dos dois methodos principaes de semelhança; 
methodo subsidiário baseado na analyse directa da 
definição do lugar geometrico, pela applicação do 
principio de Clairaut que reduz a diversidade das figu
ras semelhantes á desigualdade de suas escalas.

17 — Theoria algébrica da semelhança das linhas 
não planas.

18—Theoria algébrica da semelhança das super
ficies.



2 .0  — Parte objectiva :

19 — Apreciação fundamental da geometria com
parada ; instituição objectiva da geometria cartesiana, 
quanto ao seu dominio elementar, sua decomposição 
em duas partes, uma relativa á apreciação do principio 
algébrico da taxonomia geometrica, outra constituída 
por suas applicações características.

Taxonomia geometrica :

Apreciação geral dos princípios taxonomicos ex- 
tendidos aos diversos dominios encyclopedicos ; ne
cessidade da maior complicação dos phenomenos para 
maior perfeição desses princípios, baseados sempre nas 
mais amplas manifestações das analogias e dos con
trastes ; applicação ao caso geometrico sob os seus 
dois aspectos referentes ás linhas e ás superficies; pre- 
eminencia dos princípios taxonomicos das superficies, 
fundada na sua maior variedade de caracteres.

Apreciação dos differentes meios algébricos para 
classificação das linhas, quanto ao gráo da equação, 
o numero de seus termos e a sua natureza; classifica
ção deduzida do numero de pontos determinantes; 
inanidade de todos os meios algébricos e geométricos 
para a classificação das linhas e apreciação dos seus 
motivos fundamentaes.

20 — Classificação das superficies ; exposição da 
concepção fundamental de Monge; definição das famí
lias de superficies; impossibilidade de instituir entre 
as familias uma hierarchia, resultante da impossibilidade 
de uma classificação das linhas; apreciação abstracta 
das equações a tres variaveis, contendo uma funcção 
arbitraria; possibilidade de uma multiplicação indefi
nida de familias de superficies, em virtude da concep-
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ção fundamental ; meio geral para formação da equa
ção collectiva de uma familia dada e para o caso 
reciproco.

Applicações características:

21 — Apreciação geral da marcha característica 
propria á discussão geometrica de uma equação qual
quer, primeiramente quanto ás ordenadas e depois 
quanto ás tangentes; determinação do sentido da cur
vatura de cada curva e dos variações que ella com
porta.

Theoria elementar das tangentes e das asympto- 
tas, com a exclusiva applicação dos meios fornecidos 
pela algebra directa e somente quanto aos pontos ne
cessários á discussão geometrica das equações.

22 —Discussão das equações binômias, unicas que 
algebricamente representam duas verdadeiras familias 
de curvas, a das parabolas e a das hyperboles. Apre
ciação das familias de parabolas, quando as duas va
riáveis se acham separadas ; subdivisão natural desta 
familia em tres generös, pela consideração do expoente 
que marca o gráo de equação. Apreciação da familia 
de hyperboles, quando se verifica a coexistência, num 
termo das duas variaveis; subdivisão natural desta 
familia em dois generös, conforme o gráo da equação 
fôr par ou impar. Determinação da distancia minima 
da origem das coordenadas a uma hyperbole qualquer.

23 — Discussão geometrica especial das equações 
do 2 .0  gráo a duas variaveis; destino fundamental e 
caracter proprio desta discussão ; distincção das tres 
curvas, parabola, ellypse e hyperbole, algebricamente 
definidas por essas equações; apreciação geral das 
tres curvas quanto ás suas propriedades principaes ;
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analyse dos casos excepcionaes. Simplificação da equa
ção geral do 2.° gráp a duas variaveis, por uma es
colha conveniente de eixos e pela mudança de origem 
das coordenadas.

24 —Estudo especial das curvas do 2.° gráo; apre
ciação geral deste estudo. Theoria dos fócos e direc
trizes, particular ás curvas do 2.° gráo ; definição al
gébrica e geometrica de fóco e de directriz; apreciação 
dos dois methodos para a sua determinação; solução 
dos problemas principaes relativos aos fócos e ás 
directrizes ; simplificação que soffre o methodo geral 
para com toda a equação onde as variaveis são sepa
radas.

25 —Theoria da parabola; discussão da sua equa
ção simplificada, relações geométricas entre o circulo 
e a parabola ; determinação do fóco e da directriz e 
principaes propriedades focaes da curva ; solução gra- 
phica e algébrica para a determinação da parabola 
por seu fóco ou sua directriz e dois de seus pontos, 
analyse dos symptomas algébricos da impossibilidade 
geometrica; apreciação das principaes propriedades da 
parabola quanto ás tangentes e aos diâmetros; recons- 
trucção de todos os elementos geométricos de uma 
parabola, conhecido um arco qualquer de sua circums- 
ferencia.

26 — Theoria da ellypse: discussão e construcção 
de sua equação simplificada; relação geometrica entre 
a ellypse e o circulo; apreciação da ellypse como lu
gar do vertice de um triângulo invariavel deslisando 
entre duas rectas rectangulares : theorem a das cordas 
supplementäres e seus limites de inclinação ; aprecia
ção das propriedades focaes da ellypse e problemas 
correspondentes; apreciação das principaes propriedades 
da ellypse quanto ás tangentes e aos diâmetros; lugar
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do vertice de um angulo variavel circumscripto á el- 
lypse; equação da curva referida a seus diâmetros 
conjugados; theoremas d’Âpollonius; determinação dos 
elementos geométricos da curva, conhecido um arco 
qualquer de sua circumferencia.

27 — Theoria da hyperbole : discussão de sua 
equação simplificada; determinação de suas asymp- 
totas ; dupla relação entre a hyperbole e a parabola ; 
theorema das cordas supplementäres ; determinação 
dos fócos e directrizes e principaes propriedades fo- 
caes da curva ; determinação completa graphica e al
gébrica, de uma curva do segundo gráo conhecido 
um fóco ou uma directriz e tres pontos; apreciação 
das principaes propriedades da hyperbole quanto ás 
tangentes, aos diâmetros e ás asymptotas; equação da 
curva referida a seus diâmetros conjugados; theorema 
d'Apollonius; theorema das transversaes e sua aprecia
ção como definição fundamental da hyperbole; equa
ção da curva referida ás suas asymptotas ; determina
ção dos elementos geométricos da curva, conhecido 
um arco qualquer de sua circumsferencia.

28 — Apreciação das curvas do 2.° gráo como 
secções cónicas ; secções planas do cylindro circular 
recto ; equação geral das secções planas do cone cir
cular, origem commum das tres curvas do 2 °  gráo; 
apreciação da parabola, da ellypse e da hyperbole 
como secções cónicas.

29 — Construcção das equações a uma só in
cognita: apreciação geral desta questão ; seu principio 
fundamental ; sua indeterminação necessaria; exemplos 
de construcções de equações transcedentes ; apreciação 
geral da construcção das equações algébricas ; exame 
especial dos quatro primeiros gráos.
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30 —Theoria das superficies cylindricas; equação 
geral desta familia ; condições para que uma equação 
represente uma superficie cylindrica ; determinação da 
funcção arbitraria, conhecida a directriz do cylindro 
e quando o cylindro deve ser circumscripto a uma 
superficie dada.

31 —Theoria das superficies cônicas; equação col- 
lectiva desta familia ; condições para que uma equação 
represente uma superficie conica, determinação da 
funcção arbitraria, conhecida a directriz do cône e 
quando o cône é circumscripto a uma superficie dada.

32 — Theoria das superficies de revolução ; sua 
apreciação geral ; equação collectiva desta familia e 
sua simplificação quando o eixo da superficie serve 
de um dos eixos coordenados ; condições para que 
uma equação represente uma superficie de revolução ; 
determinação da funcção arbitraria conhecida a direc
triz da superficie da revolução e applicações aos casos 
da linha recta e da helice; caso geral onde a directriz 
é o proprio meridiano da superficie e sua applicação 
ás secções do cone.

33 — Theoria das superfícies conoides ; sua apre
ciação geral ; equação collectiva desta familia por uma 
escolha favoravel dos eixos coordenados ; condições 
para que uma equação represente uma superficie co- 
noide; determinação da funcção arbitraria conhecida 
a directriz e quando a conoide é circurnscripta a uma 
superficie dada ; applicação especial á equação do 
parafuzo rectangular ; caso em que a directriz é uma 
curva plana parallela a um dos planos coordenados.

34 — Simplificações da equação completa do
2.0 gráo a tres variaveis pela mudança de direcção 
dos eixos coordenados e pela .mudança da origem.
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35 -  Superficies do 2.° gráo. Exame e discussão 
do typo proprio ás superficies dotadas de centros : 
apreciação do ellypsoide, do cylindro ellyptico e do 
ellypsoide de revolução, apreciação do hyperboloide 
continuo, do cylindro hyperbolico e dos cones ellyp
tico e hyperbolico, apreciação do hyperboloide des
continuo.

36 — Exame e discussão do typo proprio ás su
perficies sem centro : apreciação do paraboloide ellyp
tico, do paraboloide de revolução e do cylindro para
bólico; apreciação do paraboloide hyperbolico.

IX- P^RTE

Calculo differencial

I. — Preambulo philosophico

37 — Apreciação dos motivos fundamentaes, de 
ordem concreta, que deram origem ao calculo das 
relações indirectas; impossibilidade na maioria dos 
casos, de estabelecer as equações geométricas pelos 
meios directos da algebra ; recursos aos meios indi
rectos. Apreciação geral da instituição infinitesimal : 
exame e julgamento da sua phase inicial pela aprecia
ção dos methodos empregados por Archimedes e seus 
successores ; apreciação da sua phase preparatória pelo 
exame geral do duplo preambulo, um relatorio á geo
metria differencial com os trabalhos devidos e Fermat 
sobre os problemas das tangentes e dos maxima e 
minima e a Huyghens sobre a theoria da curvatura, 
outro relativo á geometria integral, com os trabalhos 
devidos á Cavalieri e Walis sobre a quadratura.
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Apreciação da phase definitiva da instituição in
finitesimal pelo exame philosophico da concepção 
leibnitziana; apreçiação do principio fundamental em 
que baseia a concepção de Leibnitz instituição abstracta 
e concreta, da coordenação geral dos infinitamente 
pequenos ; equivalência dos dois modos de formação 
da escala infinitesimal, geometricamente obtida por 
differenciações consecutivas e algebricamente pelas 
potências successivas de um mesmo elemento, apre
ciação directa das facilidades decorrentes do principio 
leibnitziano para o estabelecimento das equações, pela 
substituição, sempre possivel, dos elementos reaes do 
facto concreto por elementos ideaes mais simples; 
apreciação da superioridade philosophica das equações 
indirectas sobre as equações directas, quanto aos dois 
attributes de simplicidade e generalidade.

38 — Exame das duas outras concepções princi- 
paes proprias ao calculo infinitesimal, uma devida a 
Newton com a instituição dos methodos dos limites 
e das fluxões, outra devida a Lagrange com a insti
tuição do methodo das derivadas.

Estudo comparativo das tres concepções ; julga
mento scientifico e logico, de cada uma delias. Apre
ciação e julgamento do raciocínio de Carnot para 
demonotrar a racionalidade do principio leibnitziano ; 
exame da verdadeira natureza essencialmente induetiva 
desse principio.

Apreciação da divisão natural da geometria trans- 
cedente em differencial e integral, correspondente á 
distineção normal entre as theorias preparatórias e as 
questões finaes ou entre as propriedades das figuras 
e a medida da extensão ; distineção das tres classes de 
questões da geometria transcedente, segundo que a 
solução exige somente o calculo differencial ; ou só-
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mente o calculo integral ou seu concurso successive, 
a primeira dessas classes constituindo a geometria dif
ferencial e as das ultimas a geometria integral ; exame 
da composição propria e geometrica differencial, con
substanciada em um preambulo que institue as regras 
abstractas da differenciação e suas applicações algébri
cas, e na parte concreta que a caractérisa directamente.

II. -  Preambulo abstracto

a ) - Instituição geral das

39-A preciação geral da theoria da differenciação; 
reducção da sua coordenação normal ao conhecimento 
de doze leis fundamentaes, dez relativas á differencia
ção de cada um dos elementos algébricos ou formação 
simples, uma relativa á reducção do caso da plurali
dade ao da unidade e a ultima que reduz o caso 
implícito ao caso explicito. Estabelecimento das leis 
especiaes sobre a differenciação immediata ou das 
formulas a uma só variavel ; differenciação de cada 
um dos dez elementos algébricos ou formações simples 
e apreciação das suas ligações mutuas.

40 —Differenciação das formulas compostas : esta
belecimento das leis subsidiarias correspondentes; ap- 
plicação aos exemplos mais usuaes.

41 — Differenciação successiva das formulas de 
só variavel : exame das formulas geraes das differen- 
ciaes de diversas ordens ; suppondo a variavel inteira
mente livre e depois mediante a restricção que con
siste em considerar a variavel uniformemente crescente; 
apreciação do modo uniforme de differenciação neces
sária por uma applicação convenientemente repetida 
das regras proprias á differenciação de primeira ordem ;
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apreciação da equivalência, para todas as ordens, entre 
a derivada e a relação ou quociente differencial.

42 — Differenciação collectiva ou das formulas de 
duas ou mais variaveis ; exame dos diversos gráos 
de pluralidade pelo emprego facultativo da substituição 
da simultaneidade dos accrescimos por sua successão; 
apreciação da lei fundamental que reduz a differencia
ção collectiva ao caso das formulas a uma só variavel, 
estabelecendo que a differencial total é sempre equi
valente á somma das differenciaes parciaes.

43 — Differenciação successiva das formulas de 
duas ou mais variaveis; exame do principio inversivo 
de Nicolau Bernouilli, complementar da lei da diffe
renciação collectiva extendida ás ordens superiores; 
apreciação das differenciaes de diversas ordens para os 
diversos gráos de pluralidade; exame da simplificação 
que comportam essas differenciaes na Hypothese do 
crescimento uniforme das variaveis.

44 — Differenciação das formações implícitas ou 
das equações; apreciação da diversidade necessaria 
entre as differenciações implicita e explicita decorrente 
da interdicção propria á resolução das equações ; 
necessidade da consideração dos differentes gráos de 
implicidade, proveniente da interdicção propria á eli
minação. Apreciação dos differentes gráos para os 
casos da unidade e da pluralidade de variaveis ; apre
ciação da lei que reduz o caso da differenciação im
plicita ao caso explicito.

45 — Apreciação das leis proprias ás transforma
ções differenciaes resultantes da mudança da variavel 
independente, geometricamente prescripta pela mudan
ça de coordenadas ; apreciação do seu destino normal ; 
exame dos differentes casos que se apresentam.
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b) —Applicações algébricas do calculo differencial:

46 — Apreciação das transformações em series; 
seu aperfeiçoamento pela applicação do calculo das 
relações indirectas que desenvolve e généralisa conve
nientemente o methodo fundamental dos coefficientes 
indeterminados; apreciação da serie geral de Maclaurin 
e de suas applicações; apreciação da serie de Taylor, 
por sua deducção da de Maclaurin, por sua institução 
directa e por suas applicações mais características; 
apreciação de serie de João Bernouilli e de suas appli
cações ; apreciação do methodo instituído por Lagrange 
e suas applicações geraes e características. Extensão 
dos methodos ja estabelecidos ás funcções explicitas 
de mais de uma variavel e as funcções implícitas 
Apreciação dos aperfeiçoamentos extremos da institui
ção das series.

47 —Apreciação da theoria dos maxima e minima 
noções geraes e exame summario dos meios forne
cidos pela algebra ordinaria para a sua determinação. 
Apreciação dos meios differenciaes; caracter funda
mental do estado maximum ou minimum ; exame da 
theoria differencial para o caso das formações explici
tas de uma só variavel, nos casos normaes e nos 
cxcepcionaes; extensão expontanea do caracter funda
mental ás funcções de muitas variaveis independentes, 
exame do caso das formações implícitas; applicações 
características.

48 — Avaliação dos symbolos indeterminados; 
noções geraes e apreciação dos recursos fornecidos 
pela algebra directa para taes avaliações. Apreciação 
da regra fundamental de THopital para com as diffe
rentes formas que reveste a indeterminação das forma
ções explicitas de uma só variavel ; apreciação da in-
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determinação das formações explicitas de duas variá
veis e das formações implícitas; applicações carac
terísticas.

III. -  Constituição concreta :

a)—7 'heorias subjectivas:

49 —Theoria das tanjentes : noções geraes e apre
ciação dos methodos fornecidos pela algebra elementar 
para a determinação do coefficiente angular da tangente. 
Apreciação directa da theoria differencial das tangentes; 
solução da questão fundamental relativa á direcção da 
tangente ; exame das expressões proprias ás normaes, 
subtangentes e subnormaes.

. Apreciação dos diversos problemas sobre as tan
gentes ; tangente parallela a uma recta dada e tangente 
obrigada e passar por um ponto exterior ; expressão 
geral do contacto indeterminado entre uma recta e 
uma curva ; tangente commum a duas curvas dadas ; 
apreciação do contacto mutuo de duas curvas quaes- 
quer. Apreciação da theoria das tangentes á determi
nação dos maxima e minima. Theoria polar das tan
gentes. Apreciação das tangentes ás linhas não planas.

50—Theoria dos planos tangentes; noções geraes; 
apreciação das equações proprias aos planos tangentes 
e ás normaes a uma superficie qualquer; exame dos 
proplemas accessorios ; planos tangentes paralleles a 
um plano dado e planos tangentes que contêm uma 
recta dada ; apreciação do contacto indeterminado entre 
o plano e uma superficie qualquer; exame da connexi- 
dade espontanea entre a theoria dos planos tangentes 
e a theoria dos maxima e minima. Apreciação geral 
da ligação natural entre as duas theorias das tangentes 
e dos planos tangentes.
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51— Theoria das asymptotas ; noções geraes, apre
ciação dos motivos que determinam a restricção dessa 
theoria ao caso das asymptotas rectilíneas ; apreciação 
do primeiro methodo para a determinação das asymp
totas, indirecto, baseado na consideração das tangen
tes; apreciação do segundo methodo, directo, baseado 
na consideração do asymptotismo como resultante do 
afastamento ao infinito das duas intersecções de uma 
seccante ; exame comparativo destes dois methodos; 
condições algébricas do asymptotismo entre uma recta 
e uma curva dada; condições do asymptotismo entre 
duas curvas; apreciação do methodo subsidiário para 
a determinação das asymptotas; exame da theoria polar 
das asymptotas rectilíneas; applicações características.

52 —Theoria da curvatura das linhas planas; no
ções geraes e exame historico desta theoria ; sua insti
tuição por Huighens, pela concepção geral segundo 
a qual a curvatura de uma linha póde ser sempre, em 
cada ponto, comparada á do circulo correspondente. 
Instituição infinitesimal da theoria ; apreciação dos dois 
methodos de determinação da curvatura, o primeiro 
pela flexão, onde a curvatura é medida pela relação 
entre o angulo de duas tangentes consecutivas e o 
comprimento do elemento correspondente ; o segundo, 
menos directo e mais fecundo, pelo circulo osculador 
determinado em cada ponto de toda a curva plana; 
equivalência dos dois methodos; apreciação das evo- 
lutas e evolventes, resultantes do exame comparativo 
da curvatura nos differentes pontos de uma mesma 
linha; formulação da evoluta, sua importância e suas 
propriedades; concepção das evoltorias e envolvidas 
e exame das suas propriedades.

53 —Theoria geral dos contactos ; noções geraes, 
sua instituição, devida a Lagrange pelo methodo das
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derivadas ; sua instituição mais simples, mais directa 
e mais fecunda pelo methodo infinitesimal. Exame 
da theoria da curvatura baseada sobre a dos contactos, 
donde resulta o verdadeiro aspecto philosophico do 
principio do circulo osculador, apreciação dos contac
tos de diversas ordens ; consideração supplementär dos 
pontos excepcionaes.

54 —Theoria da curvatura das linhas não planas; 
noções geraes; apreciação do plano osculador, exame 
da sua equação pela determinação das suas tres cons
tantes; exame dos differentes methodos para a deter
minação das curvaturas de flexão; apreciação da cur
vatura de torsão, primeiro por uma relação analoga á 
da flexão, depois por meio da esphera osculatriz e 
emfim pela helice osculatriz.

55 —Theoria da curvatura das superficies; noções 
geraes; apreciação da theoria dos contactos; exame 
das difficuldades proprias ás superficies comparadas 
com a.s linhas e resultante da multiplicidade mais 
rapida das condições de osculação em relação ao ac- 
crescimo do numero dos parametros; apreciação dos 
contactos do plano, da esphera, do cylindro e do cône 
com uma superficie qualquer; instituição da theoria 
dos contactos pelo methodo das derivadas. Apreciação 
dos differentes methodos para a determinação do raio 
de curvatura de uma superficie. Exame da medida 
da curvatura das superficies pela apreciação das linhas 
de curvatura.

b) — Complemento objectivo :
56 — Apreciação geral da constituição algébrica 

das familias de superficies; aperfeiçoamento geral da 
instituição das familias geométricas pela substituição 
das equações differenciaes ás equações finitas. Apre
ciação do primeiro modo proprio aos typos collectivos
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differenciaes, onde cada familia é caracterisada por 
uma propriedade do plano tangente. Applicações 
deste primeiro modo; caso das superficies cylindricas, 
onde o plano tangente é parallelo á direcção das gera
trizes; equação differencial desta familia; reconheci
mento da natureza cylindrica de uma superficie especial.

57 —Caso das superficies cônicas; equação diffe
rencial desta familia, onde o plano tangente deve 
sempre passar no vertice; caracter conico de uma su
perficie qualquer. Caso das superficies da revolução; 
equação differencial desta familia, geometricamente ca
racterisada pela perpendicularidade do plano tangente 
ao plano meridiano; condições para que uma super
ficie seja de revolução; casos particulares mais notá
veis. Casos das superficies conoides; equação diffe
rencial desta familia, caracterisada pelo facto do plano 
tangente, cortado parallelamente ao plano fixo, fornecer 
uma recta susceptível de encontrar o eixo do corpo; 
caracter conoide de uma superficie. Obtenção de typos 
collectivos differenciaes pela definição qualquer do 
grupo conveniente concebido.

58 —Theoria das envoltorias, que fornece o segundo 
modo de apreciação dos typos collectivos differenciaes; 
noções geraes; equação da envoltoria; apreciação do 
contraste necessário que apresentam, sob o aspecto 
desta theoria, as linhas e as superficies; equivalência 
dos dois modos de conceber os typos collectivos dif
ferenciaes; apreciação das familias de superficies como 
constituindo systemas de envoltorios ; complemento da 
theoria da classificação pela consideraeão das super
ficies envoltorios. Exame das familias de superficies 
emanadas do tronco plano ; superficies cylindricas e 
cônicas; superficies desenvolviveis. Exame das familias 
de superficies emanadas do tronco espherico.
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III. PARTE

Geometria integral

I. — Preambulo philosophico

59 — Complemento da apreciação philosophica da 
instituição infinitesimal pelo estudo do methodo inverso 
da integração. Apreciação da logica infinitesimal, sob 
o seu duplo aspecto, como directamente applicavel a 
todos os dominios das especulações humanas ; exame 
especial do seu destino mathematico; apreciação das 
imperfeições radicaes da integração, que caractérisa 
o estado real, comparada com a extensão logica da 
differenciação que é a expressão do estado de gene
ralidade.

Exame geral do plano que convem á geometria 
integral ; divisão natural do seu estudo em um domi- 
nio subjectivo e um complemento objectivo ; apreciação 
do predominio, em cada uma dessas partes, do abs
tracto sobre o concreto, motivado pela simples insti
tuição na geometria de um methodo essencialmente 
destinado á mecanica.

II. — Coordenação especial

a ) — Dominio

Constituição abstracta—integração

60 —Noções fundamentaes sobre a integração das 
formulas de uma só variavel. Apreciação abstracta 
das integraes definidas e indefinidas; exame da sua
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dupla imagem concreta. Exame comparativo da diffe- 
renciação explicita e da integração correspondente que 
constituem estudos inversos; apreciação dos elementos 
da integração fundamental ou integraes immediatas; 
exame do preceito que reduz a integração dos poly- 
nomios á dos rnonomios e da relação geral entre dois 
casos inversos de que um tem por factor finito o que 
no outro é differenciado. Apreciação geral do prob
lema da integração explicita como consistindo em 
reduzir todas as formulas a qualquer dos casos funda- 
mentaes, por transformações ou decomposições.

61 — Instituição especial dos methodos de inte
gração por decomposição, por partes e por substitui
ção; applicações características. Exame da coordena
ção racional propria á integração das formulas. Refle
xões geraes sobre a imperfeição da doutrina integral 
que torna evidente o destino essencialmente logico da 
geometria geral; exame comparativo dos casos diffe
rencial e integral aos casos arithmetico e algébrico, 
donde resulta a perfeição das avaliações e differencia- 
ções e a eterna imperfeição das resoluções e integrações.

62 —Apreciação da integração das formulas com
postas dos tres primeiros pares algébricos; exame 
especial da integração das formulas algébricas racionaes 
de fórma inteira e fraccionaria; applicações carac
terísticas.

63 — Exame especial da integração das formulas 
algébricas irracionaes; apreciação dos principaes arti
fícios destinados a reduzir este caso ao das fracções 
mais usuaes. Apreciação geral da integração das for
mulas algébricas, que constitue o ramo menos imper
feito do calculo integral; subordinação do caso prin
cipal, da integração das fracções desprovidas de radi- 
caes, á resolução de equações de urn gráo qualquer,
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ou, exame philosophico das imperfeições da algebra 
directa reagindo sobre a algebra indirecta.

64 —Apreciação da integração das formulas trans- 
cedentes ou compostas dos dois últimos pares algébri
cos; exame dos typos transcedentes que se reduzem ás 
formulas algébricas pela mudança da variavel; exame 
da integração das formulas exponenciaes e logarithmi- 
cas; exame da integração das formulas trigonométricas.

65 —Apreciação da integração successiva das for
mulas de uma só variavel; applicações características.

66 —Noções fundamentaes sobre a integração das 
formulas de mais de uma variavel independente; sua 
reducção, sempre possivel, ao caso de uma só variavel. 
Exame especial da integração das formulas somente 
compostas de duas variaveis independentes; apreciação 
da condição de integrabilidade ; reducção deste caso 
ao de uma só variavel. Extensão da integração col- 
lectiva a qualquer pluralidade de variaveis ; reducção 
successiva de cada gráo precedente; determinação do 
complemento por uma combinação crescente de inte
grações ; exame das condições de integrabilidade para 
cada gráo de pluralidade. Apreciação da integração 
successiva das formulas de duas ou mais variaveis.

67 —Apreciação do duplo supplemento, primeira
mente algébrico, depois numérico, que exige a imper
feição geral da integração explicita. Apreciação do 
supplemento algébrico ou da integração por series; 
exame dos seus diversos modos de instituição, geraes 
e especiaes; integração por series das formulas de or
dem superior á primeira, com applicação dos metho- 
dos de Maclaurin, Taylor e dos coefficientes indeter
minados; exame das formações ellypticas.

68 —Apreciação do supplemento arithmetico: exa
me do duplo modo de apreciação, um geral, outro
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especial, que comporta a avaliação directa das inte- 
graes definidas; exame especial do methodo geral e 
applicações características da formula dos trapézios e 
da formula de Thomaz Sympson; exame do methodo 
especial dos principaes artifícios decorrentes.

Constituição

69 —Instituição da geometrica subjectiva pela solu
ção geral das diversas questões relativas á medida ra
cional da extensão; divisão normal deste estudo, sob 
o ponto de vista concreto, em dois grupos, um relativo 
ás linhas e outro ás superficies e que fazem surgir a 
distincção abstracta entre as integraes simples e as 
duplas ; apreciação de um terceiro grupo, intermediário, 
relativo ás superficies e que só exige uma integração; 
divisão do grupo inicial em quadraturas e rectificações 
e do grupo final em cubaturas e quadraturas.

Apreciação da theoria da quadratura das areas 
planas; apreciação dos recursos fornecidos pela algebra 
directa; exame dos methodos de Cavalieri e Wallis. 
Exame do methodo de Leibnitz ou obtenção da equa
ção differencial do problema das quadraturas, em co
ordenadas rectilíneas;' sua formulação para com qual
quer outro systema por transformações convenientes; 
formula polar da quadratura, sua obtenção indirecta e 
depois directa. Applicações características. Apreciação 
geral das imperfeições radicaes das quadraturas e 
portanto das outras medidas da extenção pela impo
tência da algebra indirecta e insufficiencia da algebra 
directa.

70 — Theoria da rectificação das curvas planas e 
não planas; apreciação das formulas rectilínea e polar 
correspondentes; applicações. Exame comparativo das
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equações proprias ás quadraturas e ás rectificações, por 
onde se verifica que a rectificação é sempre mais 
difficil do que a quadratura, salvo casos muito exce
pcionais.

71 — Theoria da quadratura e da cubatura das 
diversas fórmas excepcionaes e sobretudo dos corpos 
redondos, cuja medida exige apenas uma integração. 
Applicações.

72 —Instituição geral das cubaturas e das quadra
turas que exigem duas integrações ; apreciação das 
formulas, rectilínea e polar, das cubaturas dos corpos 
e das quadraturas das superficies, de forma qualquer. 
Applicações características.

b) — Complemento

Constituição abstracta

73 — Apreciação geral da integração implicita; 
divisão do seu dominio em duas partes principaes, 
caracterisadas respectivamente pela unidade e pela plura
lidade de variaveis independentes; exame da distincção 
relativa á ordem differencial. Apreciação da integração 
implicita relativa ás equações de primeira ordem para 
com uma só variavel independente; apreciação dos 
methodos de João Bernouilli, de Euler e de Newton.

74 —Theoria das integraes excepcionaes; aprecia
ção geral e especial desta theoria construída por La
grange e seu julgamento final como a unica concep
ção verdadeiramente normal que apresenta o conjuncto 
da integração implicita.

75 — Apreciação da integração das equações de 
uma ordem qualquer de uma só variavel independente; 
exame normal das difficuldades decorrentes de ele
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vação da ordem, no caso implícito; maior generalidade 
da integral, correspondente á natureza mais indirecta 
da relação differencial ; apreciação do numero de cons
tantes arbitrarias da integral geral sempre egual á or
dem considerada; exame da extensão logica da inte
gração implícita de uma ordem qualquer e insufficien- 
cia dos meios scientificos.

76 — Exame da integração successiva das equa
ções. Apreciação das equações lineares e do duplo 
caso e que dão logar. Applicações características.

77 — Apreciação' da integração implícita a mais 
de uma variavel independente; exame dos dois casos 
distinctos relativos á consideração das equações totais 
e das equações parciaes.

78 —Apreciação da integração das equações par
ciaes; reducção do caso total ao caso parcial. Con
dições geraes da solução.

79 — Apreciação da integração implicita de uma 
ordem qualquer entre as derivadas parciaes ; exame da 
lei fundamental sobre o numero das formações arbit
rarias que exige a plena generalisação dessas integraes; 
apreciação dos principaes processos.

Constituição

80 — Apreciação geral sobre a constituição con
creta do complemento objectivo da geometria integral; 
exame da divisão normal do seu estudo em uma parte 
relativa ás linhas e outra ás superficies, respectiva
mente correspondentes ás duas partes da integração 
implicita; complemento da apreciação da desproporção 
entre a parte abstracta e a parte concreta da geometria 
integral pela analyse do motivo que faz attribuil-a 
tambem á imperfeição dos meios algébricos qne im-



pedem o desenvolvimento de que são objectivamente 
susceptíveis as especulações geométricas; complemento 
da apreciação comparativa entre a geometria objectiva 
e a subjectiva.

O professor cathedratico

Dr. João
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Programma da cadeira de Complementos de 
Geometria descriptive, elem entos de Geometria 
projectiva. Perspectiva. Applicações technicas.

2.a CADEIRA

1. PERÍODO

1. —Lugar da geometria descriptiva no rói das 
sciencias. Definição. Estudo da evolução da geo
metria descriptiva.

2. —Projecção de um ponto. Plano de projecção 
e projectante. Determinação do ponto. Methodo das 
projecções. Methodo dos planos cotados. Cóta. Plano 
de projecção. Linha de terra. Angulos diédros. Re
batimento de um dos planos de projecção sobre o 
outro. Epura. Plano de perfil. Convenções para o 
desenho.

3. —Representação do ponto. Theoremas relativos 
ás projecções do ponto no espaço e na epura. Orde
nada e abcissa. Linha de chamada. Posições do 
ponto. Resumo: nomenclatura geral do ponto. Planos 
bissectores. Ponto de um plano bissector. Ponto 
dado, ponto procurado.

4. —Da recta. Projecção de uma linha. Theo
remas relativos ás projecções da recta. Traços de 
uma recta.

5. —Differentes posições que um segmento recti
líneo póde ter um relação aos planos de projecção,



épuras correspondentes. Casos em que uma recta não 
fica determinada por suas projecções. Estudo de uma 
recta indefinida em relação aos planos de projecção.

6. —Do plano. Impossibilidade de representar o 
plano pelas projecções de todos os seus pontos. Meios 
empregados para obviar este inconveniente. Geração 
do plano. Traços do plano. Ponto sobre um dos 
traços.

7. —Posição dos traços de um plano em relação 
á linha de terra. Sua determinação. Outras linhas 
importantes do plano.

8. —Differentes posições que um plano pode ter 
em relação aos planos de projecção, caracterizado pe
los traços. Noções geraes das posições relativas de 
um ponto e uma recta, de um ponto e um plano, de 
duas rectas, de um recta e de um plano, de dois pla
nos, de treis planos.

9. —Theoremas relativos ao plano.
10. —Traços das rectas. Determinar os traços de 

uma recta dada por suas projecções. Regra pratica. 
Casos especiaes. Estudo das partes das rectas visiveis 
e invisíveis. Recta horizontal. Recta de frente. Recta 
de perfil.

11. —Problema reciproco: determinar as projec
ções de uma recta de que se conhecem os traços. 
Visibilidade. Resumo.

12. —Rectas contidas em um plano. Theorema 
fundamental. Horizontal e linha de frente de um plano. 
Theoremas respectivos. Linha de declive de um plano. 
Problemas.

13. —Intersecções. Por uma recta dada fazer pas
sar um plano. Discussão relativa á determinação do 
plano. Determinar os traços do plano que passa :

a)por duas rectas paralleias ou concorrentes;



b) por um ponto e uma recta;
c)por tres pontos não em linha recta. Deter

minar a intersecção de dous planos. Cada plano é 
dado por seus traços. Caso especial. Ponto commum 
a treis planos. Condição para que treis planos tenham 
um ponto commum, e um só.

14. —Methodo geral para determinar a intersec
ção de dous planos e de treis planos. Determinar a 
intersecção de dous planos nos casos particulares se
guintes:

a )Dous traços do mesmo nome são paralleles;
b)Intersecção de um plano qualquer e de um 

plano horizontal ou vertical;
c)Dous traços do mesmo nome não se córtam 

nos limites da épura;
d) Os traços dos dous planos não se córtam 

nos limites da épura;
e)Os dous planos são paralleles á linha de terra 

(duas construcções, plano auxiliar qualquer e de perfil.)

15.-D eterm inar a intersecção de dous planos 
ainda nos casos particulares seguintes:

a)Um plano é qualquer, e outro passa pela 
linha de terra e um ponto dado,

b)Os traços dos dous planos se encontram no 
mesmo ponto da linha de terra;

c)Os dous traços de cada plano estão em linha
recta;

d )Cada plano é dado por duas rectas parallelas 
ou concorrentes;

e)Cada plano é dado por uma linha de declive, 
em relação ao plano horizontal de projecção ; ou ao 
plano vertical de projecção.



16. —Caso geral da determinação do ponto em 
que uma recta encontra um plano. Estudo dos casos 
especiaes seguintes:

a) O plano é dado por seus traços, e a recta é 
qualquer;

b) A recta é perpendicular a um dos planos de 
projecção;

c) O plano é dado por duas rectas parallelas ou 
concorrentes. Pontuação.

17.— Rectas e planos parallelos. Recapitulação 
dos theoremas da geometria especial que se referem 
a este assumpto. Theoremas relativos ao assumpto, 
no dominio da geometria descriptiva. Resolução dos 
problemas seguintes :

a) Por um ponto dado, tirar uma recta parallela 
a uma recta dada;

b) Por um ponto dado, tirar uma recta parallela 
a um plano dado;

c) Por um ponto dado, tirar uma horizontal ou 
uma frontal parallela a um plano dado;

d) Por um ponto dado, tirar um plano parallelo 
a uma recta dada.

18.— Resolução de mais os problemas seguintes:
a) Por um ponto dado, tirar um plano parallelo 

a um plano dado;
b) Por um ponto dado, tirar um plano parallelo

a duas rectas não situadas em um mesmo plano;
c) Por uma recta dada, tirar um plano parallelo

á uma outra recta dada;
d) Por um ponto dado, tirar uma recta que en

contre duas outras não situadas em um mesmo plano 
(por dous meios) ;



e)Tirar uma recta que encontre duas rectas da
das, não situadas no mesmo plano, e que seja paral- 
lela á uma terceira recta tambem dada (por dous meios.)

19. —Rectas e planos perpendiculares. Theorema 
e reciproca fundamentaes. Resolução e discussão dos 
problemas seguintes :

a)Por um ponto dado, tirar uma perpendicular 
a um plano dado ;

b)Por um ponto dado, tirar um plano perpen
dicular a uma recta dada ;

c)Por um ponto dado, tirar um plano perpen
dicular a um plano dado.

20. — Resolução e discussão de mais os proble
mas seguintes :

a)Por um ponto dado, tirar um plano perpen
dicular a dous planos dados (por dous meios) ;

b)Por um ponto dado, tirar um plano vertical 
que seja perpendicular a um plano dado ;

c)Por uma recta dada, tirar um plano perpen
dicular 3 um plano dado.

21.—Verdadeira grandeza das rectas. Theoremas 
fundamentaes. Resolução e discussão dos problemas 
seguintes :

a)Determinar a verdadeira grandeza de um 
segmento rectilíneo, conhecendo as projecções de suas 
extremidades (por treis meios) ;

b)Tomar sobre uma recta, a partir de um ponto 
dado, um segmento de comprimento dado ;

c)Determinar a distancia de um ponto a um
plano;

d )Achar a distancia de dous planos paralleles ;
e)Tirar um plano parallelo a um plano dado, 

e distante deste de um comprimento dado.



22. —Theorema e reciproca estabelecendo a con
dição para que um angulo recto se projecte em ver
dadeira grandeza sobre um plano. Consequências. 
Resolver e discutir os problemas seguintes :

a)Achar a distancia de um ponto a uma recta 
horizontal ;

b)Achar a distancia de um ponto a uma recta 
qualquer;

c)Achar a mais curta distancia de duas rectas, 
das quaes uma é perpendicular a um dos planos de 
projecção ;

d) Achar a mais curta distancia de duas rectas 
quaesquer, em relação aos planos de projecção.

23. — Methodos geraes. Introducção. Mudança * 
dos planos de projecção. Mudança da linha de terra 
em relação ao ponto, á recta e ao plano. Effeito do 
deslocamento desta linha parallelamente á posição pri
mitiva ; suppressão da mesma.

24. — Resolver e discutir, pelo methodo da mu
dança dos planos de projecção, os problemas se
guintes :

a)Mudar um dos planos de projecção, de modo
que uma recta dada seja parallela ao novo plano ;

b)Com o auxilio de uma mudança de plano, 
tornar vertical uma recta de frente;

c)Tornar uma recta qualquer perpendicular a 
um dos planos de projecção ;

d )Achar a mais curta distancia de duas rectas, 
das quaes uma é parallela a um dos planos de pro
jecção ;

é)Achar a distancia de dous planos paralleles.

25. — Methodo das rotações. Rotação do ponto,
da recta e do plano em torno de um eixo.
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26. -  Resolver e discutir, pelo methodo das rota
ções, os problemas seguintes :

a)Tornar horizontal ou frontal uma recta dada ;
b)Levar um plano qualquer a ser perpendicular 

a um dos planos de projecção ;
c)Achar a distancia de um ponto a um plano ;
d )Levar um plano qualquer a ser parallele a 

um dos planos de projecção.
27. —Methodo dos rebatimentos. Rebatimento do 

ponto, da recta e do plano. Alçada do ponto, da 
recta e do plano.

28. —Resolver e discutir, pelo methodo dos reba
timentos, os problemas seguintes :

a)Achar a distancia de um ponto á uma recta
dada;

b)De um ponto dado, tirar uma recta que en
contre uma outra segundo um angulo dado;

c)Achar a distancia de um ponto a um plano 
dado por duas rectas.

29. — Dos ângulos. Angulos das rectas e dos 
planos. Resolver e discutir os problemas seguintes :

a)Determinar a verdadeira grandeza do angulo 
formado por uma recta com cada um dos planos de 
projecção ;

b)Achar o angulo de duas rectas ;
c)Construir a bissectriz do angulo de duas

rectas ;
d )Determinar o angulo de uma recta e de um

plano.
30. — Resolver e discutir mais os problemas se

guintes :
a)Determinar o angulo dos traços de um plano;
b)Determinar o angulo que um plano dado for

ma com cada um dos planos de projecção ;



c)Determinar o angulo de dous planos quaesquer.
31. —Problemas inversos aos do ponto precedente.
32. —Dos triédros em geral.
33. —Figuras planas. Resolver e discutir os pro

blemas seguintes :
a)Determinar os lados e os ângulos de um tri

ângulo, cujos vertices são dados por suas projecções ;
b)Determinar as projecções de um quadrado, 

conhecendo os traços de seu plano e uma das pro
jecções de um de seus lados;

c)Sendo dados o centro e o raio de uma cir- 
cumferencia situada em um plano dado, determinar as 
projecções desta circumferencia ;

d) Por treis pontos não em linha recta, fazer 
passar uma circumferencia.

34. — Representação dos polyédros. Projecções 
dos polyédros. Problemas.

35. —Secções planas dos polydros. Problemas.
36. —Intersecção de uma recta e de um polyédro. 

Problemas.
37. —Classificação das superficies, segundo Monge. 

Meridiano. Parallelo. Equador. Gólla. Planos tan
gentes. Theoremas fundamentaes.

38. — Contorno apparente. Definição. Contorno 
apparente em relação a um ponto. Contorno appa
rente em relação a uma direcção dada. Linha de con
torno apparente. Plano tangente e contorno apparente.

39. — Representação das superficies. Modo de 
representação. Cylindro. Problemas.

40. — Representação das superficies cônicas. Pro
blemas.

41. — Representação das superficies de revolução. 
Problemas.



42. — Planos tangentes. Planos tangentes ao cy- 
lindro. Problemas.

4 3 . - Planos tangentes ao cône. Problemas.
44. —Planos tangentes á esphéra. Problemas.
45. —Planos tangentes ás superficies de revolução. 

Problemas.
46. — Secções planas. Cylindro. Cone. Super

ficies de revolução. Problemas.
47. —Intersecção das superficies. Penetração. En- 

gastamento. Intersecção de ponto duplo. Processos 
para a determinação da intersecção. Problemas.

2.0 PERÍODO.

48. — Planos cotados. Introducção. Fim a que 
se propõe o methodo. Plano de comparação. Cóta. 
Do ponto. Posições do ponto. Plano cotado. Escala 
graphica.

49. —Representação da recta e theoremas. Modo 
de representação. Rebatimento de uma recta. Distan
cia horizontal e vertical. Declive de uma recta. Mó
dulo ou intervallo. Escala de declive c graduação de 
uma recta. Posições diversas de uma recta. Rectas 
concorrentes ou parallelas. Theoremas.

50. —Resolução graphica e numérica dos proble
mas seguintes sobre a linha recta:

a) Achar a verdadeira grandeza de uma recta e 
o angulo que ella forma com o plano de comparação;

ti) Sobre uma recta dada, determinar a projecção 
de um ponto cuja cóta é conhecida;

c) Graduar uma recta dada por sua projecção e 
as cótas de dous de seus pontos.

51. —Resolução graphica e numérica dos proble
mas seguintes sobre a linha recta:



a)Sobre uma recta dada, achar a cóta de um 
ponto cuja projecção é conhecida;

b)Reconhecer se duas rectas se córtam e deter
minar, se houver lugar, a cóta da respectiva inter
secção;

c) Por um ponto dado, tirar uma recta parallela 
a uma recta dada ;

d )De um ponto dado tirar uma perpendicular 
a uma horizontal dada ;

é)Determinar o angulo de duas rectas.

52. — Do plano. Represntação do plano e theo- 
remas. Modo de representação. Escala de declive do 
plano. Diversas posições do plano.

53. — Resolver e discutir os seguintes problemas 
sobre o plano :

a)Determinar a escala de declive de um plano 
dado por treis pontos ;

b)Por um ponto dado, tirar um plano parallelo 
a um plano dado;

c)Determinar a intersecção de dous planos da
dos por escalas de declive, cujas projecções são con
correntes ;

d )Determinar a intersecção de dous planos da
dos por escalas de declive, cujas projecções são paral
le l s ;

e)Determinar a intersecção de uma recta e de 
um plano.

54. — Resolver e discutir os seguintes problemas 
sobre o plano;

a)Determinar a distancia de um ponto a um
plano;

b)Por um ponto, tirar um plano perpendicular 
a uma recta ;



c)Por um ponto, tirar uma perpendicular a 
uma recta.

55. —Resolver e discutir mais os seguintes proble
mas sobre o plano :

a)Determinar o angulo de dous planos;
b)Por um ponto dado em um plano, tirar, nesse 

plano, uma recta tendo um declive dado;
c)Por um recta dada, tirar um plano que tenha 

um declive dado.

56. — Polyédros e superficies curvas. Represen
tação das superficies polyédricas. Representação das 
superficies curvas.

57. —Resolução dos problemas seguintes:
á)por um ponto dado, tirar um plano tangente 

a um cylindro;
b)Tirar a um cône, um plano tangente parallelo 

a um recta dada ;
c)Detetminar a secção de um prisma por um

plano;
d )Determinar os pontos em que uma recta en

contra uma esphéra.

5 8 . - Superficies topographicas. Definições. Cur
vas de nivel da superficie terrestre. Geração das su
perficies topographicas. Noções topographicas.

59. — Resolução e discussão dos problemas se- 
gnintes :

a)Determinar a intersecção de um plano e de 
uma superficie topographica ;

b)Determinar o ponto de intersecção de uma 
recta e de uma superficie topographica;

c)Juntar duas curvas de nivel por uma recta, 
tendo um declive dado.



60.— Noções de traçado das sombras. Propaga
ção da luz. Raio luminoso. Sombra. Ponto lumi
noso, raios paralleles. Fim do traçado das sombras. 
Sombra propria. Sombra estereographica. Sombra 
projectada. Sombras ao fachoe ao Direcção do 
raio.

61. — Problemas diversos sobre a theoria das 
sombras.

62. —Córte das pedras. Problemas.
63. —Emprego da helice. Problemas.
64. — Perspectiva. Definição. Perspectiva linear. 

Quadro. Plano geometral. Traço do quadro. Ponto 
de vista. Ponto principal. Linha do horizonte. Pon
tos de distancia. Determinação da perspectiva de um 
corpo.

65.—Theoremas fundamentaes da perspectiva.
66. —Perspectiva do ponto. Posições do quadro. 

Ponto e observador. Problemas.
67. —Perspectiva das figuras planas. Problemas.
68. —Perspectiva dos pontos situados acima do 

plano horizontal. Problemas.
69. —Estudo geral das escalas.
70. —Disposições diversas dos dados.
71. —Applicações da perspectiva.
72. —Perspectiva das sombras ao archote e ao sol. 

Caso da luz convencional. Applicações e exercícios.
73. Perspectiva cavalleira. Vista de cima. Vista 

de baixo. Princípios fundamentaes desta perspectiva.
74. —Exercicios de perspectiva cavalleira.
75. —Perspectivas axonometricas. Considerações 

geraes e definições.
76.— Restituições perspectivas. Licenças. Ana

morphoses.
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77. —Exemplos de anamorphoses pela reflexão.
78. —Systemas diversos de projecções. Projecção 

cylindrica. Projecção conica. Problemas.
79. —Exemplos de córte das pedras. Problemas.

NOTA. —Os trabalhos graphicos devem acompa
nhar, tanto quanto possivel, as lições theoricas.

o PROFESSOR CATHEDRATICO

Dr. Affonso Augusto

CurUtibeu^L-de.
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Programa de Fisica.

1 a CADEIRA.

I —Introdução

1. — O mundo fisico. Corpo. Materia. Estados 
fisicos. Objeto e divisão da Fisica. Relações da Fi
sica com as outras ciências.

2. —Grandezas fisicas. Leis fisicas. Métodos fisi
cos. Observação e experimentação. Hipóteses.

II—Teoria dos erros.

3. — Classificação dos erros. Erros acidentais e 
sistemáticos. Lei das erros acidentais. Erro medio 
aritmético. Erro medio quadratico. Erro provável. 
Relações entre estes erros.

4. — Determinação dos erros medio aritmético, 
medio quadratico e provável. Calculo dos valores 
mais prováveis. Metodo dos menores quadrados.

III-M edidas.

5. —Instrumentos auxiliares. Medida dos compri
mentos, areas e volumes.

6. —Sistema C. G. S. Unidades absolutas e deri
vadas. Equações dimensionais.



IV -M eca n ica  d os so lid o s , líqu idos e gazes.

7. — Recapitulação das principais noções de me
canica. Movimento. Força. Trabalho e energia.

8.—Movimento vibratorio harmonico. Fase. Ve
locidade: aceleração, força e energia do movimento 
vibratorio harmonico. Composição e decomposição 
de movimentos harmonicos.

9. —Propagação das vibrações por irradiação. Vi
brações transversais e longitudinais. Interferencias. 
Ondas estacionarias. Difração, reflexão e refração. 
Principio de Doppler.

10. — Gravitação universal. Atração de uma ca
mada esferica e de uma esfera sobre um ponto. Campo 
de força. Noções sobre a teoria potencial newtoniana.

Dos solidos.

11. —Campo de força á superficie da terra. Gra
vidade. Direção, intensidade e ponto de aplicação das 
ações da gravidade sobre as moléculas dos corpos. 
Peso. Equilíbrio dos corpos pesados.

12. —Alavancas. Talhas. Balanças. Sensibilidade. 
Justeza. Métodos de pesagens. Diversos tipos de ba
lanças. Densidade e peso especifico.

13. —Queda livre dos corpos. Aparelhos registra
dores e retardadores da queda.

14. — Pêndulo simples. Movimento oscilatorio. 
Pêndulo composto. Medida do tempo e da aceleração 
da gravidade.

15. — Elasticidade. Deformações elasticas e per
manentes. Tração e compressão. Leis de Hooke. 
Flexão e torsão. Deformidade. Maleabilidade. Du- 
ctilidade. Tempera.



Dos líquidos.

16.—Caracteres dos fluidos. Líquidos. Equação 
fundamental da hidrostática. Principio de Pascal. 
Força exercida por um liquido sobre uma superficie 
solida. Pressão sobre as paredes. Prensa hydraulica, 
Equilibrio de um ou mais liquides num vaso e em 
vasos comunicantes.

17. — Principio de Archimedes. Corpos imersos. 
Equilibrio dos corpos imersos e flutuantes.

18.— Medida das densidades dos solidos e líqui
dos. Balança hidrostática. Vaso de Pisani. Areo- 
metros, volumetros e densímetros. Passagem de esca
las nos diferentes areometros. Limites teorico e pra
tico da graduação dos areometros.

19. — Compressibilidade dos liquidos. Trabalhos 
de Oersted, Sturm e Callodon, Regnault e Amagat.

20. — Fenomenos capilares. Leis de Jurin. Ten
são superficial. Experiências de Plateau e Dupré. An
gulo de concordância. Formulas de Laplace e de 
Oauss. Correções de capilaridade. Formação das 
gotas. Leis de Tate.

21. — Dissolução dos corpos solidos e dos liqui- 
quidos. Separação. Influencia da temperatura na dis
solução. Dissolução nas misturas. Densidade das 
soluções. Dissolução mutua dos liquidos.

22.— Difusão e osmose. Difusão livre. Osmose. 
Pressão osmotica. Leis de Boyle, Mariotte, Oay-Lussac 
e d'Avogrado aplicadas ás soluções.

23. —Atrito interno dos liquidos, coeficiente. Co
eficiente do atrito exterior e coeficiente de escorrega
mento. Determinação do coeficiente do atrito interior. 
Influencia da temperatura. Atrito interior nas dissolu
ções e nas misturas.



— 4 —

24. —Movimento dos liquides. Escoamento. Teo
rema de Torricelli. Ondas e turbilhões.

25. — Estado coloidal. Propriedades gerais das 
soluções coloidais. Condições de existencia e de per
sistência de uma solução coloidal.

Dos gazes

26. —Gazes. Pressão em um gaz. Transmissão 
das pressões nos gazes. Pressão atmosférica. Tra
balhos de Torricelli e Pascal. Barometros, principais 
tipos. Correções barométricas.

27. — Lei de Boyle-Mariotte. Manometro, prin
cipais tipos. Densidade dos gazes. Metodos para a 
sua determinação.

28. — Aparelhos de rarefazer e comprimir os ga
zes. Aplicações do ar comprimido e rarefeito. Bom
bas e sifões. Carneiro hidráulico.

29. —Principio de Archimedes aplicado aos gazes. 
Correções das pesadas. Equilíbrio dos corpos imersos 
na atmosfera. Aerostatos e Zeppelins. Resistência do 
ar. Aeroplanos.

30. —Corpos no estado gazoso em contacto com 
os corpos no estado gazoso, liquido ou solido. Mis
tura de gazes. Lei de Dalton. Solubilidade dos gazes. 
Fenomenos devidos ao contacto dos gazes com os 
corpos solidos.

31. — Movimento dos gazes e sua dissociação. 
Trabalho de expansão e compressão isotérmica dos 
gazes. Difusão. Efusão. Difusão atravez dos solidos 
e dos liquides.

V-Acústica.

3 2 . - Velocidade de propagação dos deslocamen
tos em um meio desforavel. Deslocamentos longitu-



dinais e transversais. Deslocamentos numa haste in
definida. Deslocamentos nos solidos, liquidos e gazes.

33. —Acústica. Som e ruido. Altura, intensidade 
e timbre. Propagação do som. Variação da intensi
dade com a distancia. Pressão exercida pelas vibra
ções sonoras. Medida absoluta da intensidade. Chamas 
manometricas.

34. — Velocidade do som nos gazes, liquidos e 
solidos. Determinação experimental. Condutibilidade 
sonora. Propagação dos fenomenos explosivos.

35. — Reflexão, refração, dispersão e interferencia 
do som.

3ó. — Vibração das cordas e das hastes. Sono
mètres. Leis das cordas vibrantes. Vibrações longi
tudinais e transversais. Influencia da rijidez das cor
das. Vibrações transversais das hastes. Diapasão. Vi
bração das membranas e das placas.

37. — Tubos sonoros. Teoria elementar e analí
tica dos tubos abertos e fechados. Perturbação nos 
extremos. Determinação da velocidade do som por 
intermedio dos tubos. Som de um liquido no interior 
de um tubo.

38. — Metodo de determinação do numero de 
vibrações por segundo. Sereias. Roda dentada de 
Savart. Metodo grafico. Comparação de dois dia- 
pasãos. Amplitude das vibrações.

39.—Resonancia. Resonadores. Analise e sintese 
dos sons. Aplicação do principio de Doppler. Com
binação dos sons. Fonografos.

40.—Teoria fisica da musica. Intervalos musicais. 
Escalas natural e temperada. Transposição musical.



Dieses e bemoes. Numero absoluto de vibrações. 
Dissonancia e consonancia.

41. — Orgão da voz humana. Sons da voz hu
mana. Sintese das vogais. Orgão do ouvido. Limi
tes dos sons percebidos pelo ouvido.

VI-Calor .

42. — Corpos quentes e frios. Fontes de calor. 
Efeitos do calor. Indicações sensoriais. Temperatura. 
Reparo das temperaturas. Termómetros. Substancias 
termometricas. Escalas termometricas. Termómetros 
diferenciais, de maxima e de minima.. Correções ter
mometricas. Pirometros. Termostatos.

43. — Calorimetria. Quantidade de calor. Méto
dos calorimetricos. Calor especifico dos solidos. Cor
reções calorimetricas. Principais tipos de calorimetros.

44. — Dilatação dos solidos e dos liquidos. Co
eficientes de dilatação. Dilatação do mercúrio e da 
agua. Esforço desenvolvido pela dilatação. Aplicações.

45. — Dilatação dos gazes perfeitos. Coeficiente 
de dilatação. Experiências de Gay Lussac. Trabalho 
produzido pela dilatação. Constante dos gazes per
feitos. Calor especifico a volume constante e a pres
são constante.

46. — Noções sobre a teoria cinética dos gazes. 
Interpretação da pressão dos gazes. Consequências. 
Lei de Boyle Mariotte, lei de Joule, leis de Charles, 
lei d'Avogrado. Aplicação da teoria cinética dos 
gazes. Mistura de gazes. Lei de Dalton. Difusão. 
Qazes reais. Equação de van der Waals.

47. —Transmissão do calor. Condutibilidade: tra
balhos de Fourier. Estudos experimentais. Convecção.



Irradiação. Velocidade de resfriamento: lei de Newton, 
lei de Stephan-Bolzmann. Equilíbrio movei de tem
peratura.

48. —Equivalência do calor e do trabalho. Ciclo. 
Principio de Meyer: experiencia de Joule. Energia 
interna. Principio da conservação da energia. Ciclo 
de Carnot. Transformações reversíveis. Rendimento. 
Aplicação ás maquinas térmicas.

49.— Mudanças de estado. Fases. Fusão e soli
dificação. Principio da menor ação. O corpo solido 
de Tammann. Mudanças de volume durante a fusão. 
Calor de fusão. Capacidades caloríficas no estado 
solido e liquido. Influencia da pressão sobre a tem
peratura de fusão.

50. — Vaporização. Variação da pressão maxima 
com a temperatura. Calor de vaporização. Ebulição 
e evaporação. Liquefação dos gazes. Ar liquido. 
Installações frigorificas. Volatilização dos solidos.

51. —Propriedades dos vapores saturantes. Me
didas das tensões. Volume especifico e densidade. 
Calores específicos. Lei de Dalton.

52. — Higrometria. Peso do ar seco e de vapor 
contido em um volume de ar. Higrómetros: químico, 
de cabelo, de Daniel, de Regnault e de Alluart. Hi- 
groscopos e psicrómetros.

53. — Vapores não saturantes. Calor especifico, 
densidade e tensão. Temperatura critica e estado cri
tico. Determinação das constantes criticas. Estado 
critico das misturas e das soluções.

54. — Equilíbrio das substancias em contacto. 
Regra das fazes. Pressão osmotica e difusão das solu
ções. Dissociação e dupla decomposição nas soluções. 
Tensão do vapor e ponto de ebulição das soluções de



corpos não voláteis. Ebulioscopia. Congelação das 
soluções. Crioscopia.

Curitiba, 2 de março de 1932.

Prof. Catedrático.

Este programa foi aprovado pela Congregação 
na sessão realizada em 11 de Março de 1932.

V IS T O .
R.

Inspetor Federal.
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Programa da cadeira de Geometria 
analítica e Calculo infinitesimal

I. PARTE

Geometria analítica

I — Preambulo filosofico

a) — Apreciação geral:
1 -  Definição da geometria e sua posição enci

clopédica como parte componente da logica; dupla 
forma, especial e geral, para solução das questões 
geométricas; diferenças essenciais entre a geometria 
especial e a geometria geral, resumidas na constituição 
puramente objetiva da primeira e no caracter subjetivo 
proprio á segunda.

Apreciação geral do contraste entre a uniformi
dade das especulações geométricas e a diversidade 
dos meios algébricos correspondentes, donde resulta a 
divisão necessaria da geometria geral em elementar 
ou algébrica e transcendente.

b) — Concepção fundamental:
Instituição carteziana da geometria geral : possi

bilidade da transformação universal das questões geo
métricas em pesquizas algébricas pela redução das 
noções de forma em considerações de grandeza, por 
intermedio das ideias de posição; instituição funda
mental dos sistemas de coordenadas; definição algé
brica dos tipos geométricos pela especificação da rela
ção dos movimentos gerais do ponto descrevente ; 
subordinação do abstrato ao concreto pela correlação



fundamental entre as figuras e as equações, apreciada 
objetivamente nos très modos relativos ás curvas pla
nas, ás linhas quaisquer e ás superficies.

Apreciação das reações geométricas sobre o ca
racter logico da algebra, resultantes da equivalência 
necessaria entre a ideia de equação e a ideia de lei ; 
retificação sistemática das noções abstratas de equa
ções determinadas e indeterminadas, em virtude das 
reações concretas.

2 —Sistemas de coordenadas; definição do siste
ma; diversidade infinita de construções que podem 
constituir um sistema ; apreciação dos principais siste
mas; necessidade da adopção de um sistema unico, 
afim de instituir a uniformidade de definição que exige 
a geometria geral ; exame comparativo dos diversos 
sistemas e suas distinções essenciais quanto á natureza 
das linhas ou superficies que os constituem e quanto 
ao modo de variação proprio a cada uma delas.

Razões de preferencia do sistema retilineo, pela 
maior simplicidade no modo de combinação dos ele
mentos constituintes, completada pela mais facil varia
ção desses elementos, por simples translação; aprecia
ção do caso ortogonal e motivos da sua superioridade 
sobre qualquer outra inclinação; apreciação do sistema 
polar, como auxiliar necessário, suscetível, em diversos 
casos, sobretudo mecânicos e astronomicos, de maior 
simplificação das equações e de melhor interpretação 
concreta; exame comparativo dos dois sistemas, retilineo 
e polar, quanto á aplicação da lei cartesiana sobre 
o signal concreto.

Apreciação do sistema natural, expontaneamente 
resultante da definição de cada caso concreto; exame 
dos meios gerais para passagem da equação obtida
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no sistema natural para a equação relãtiva ao sistema 
normal.

Exame e julgamento, de acordo com o destino 
filosofico da concepção cartesiana, dos dois casos in
versos que escapam ao principio fundamental da geo
metria geral, um relativo á omissão geometrica das 
soluções imaginarias e outro referente aos contornos 
descontínuos, sempre desprovidos de expressão algé
brica.

3 —Exame filosofico das reações mutuas da geo
metria e da algebra ou apreciação logica do principio 
de subordinação normal do abstrato ao concreto, com
pletada pela instituição das teorias da homogeneidade, 
da construção das formulas algébricas e da expressão 
da distancia entre dois pontos, em coordenadas reti- 
linas e polares, no plano e no espaço.

4 —Complemento da concepção fundamental pela 
aplicação do principio cartesiano á instituição das 
equações naturais, retilineas e polares, e primeiro es
boço da discussão do circulo, da elipse, da hiperbole 
e da parabola.

5 — Instituição das equações naturaes, retilineas 
e polares, e primeiro esboço de discussão da cissoide, 
da cicloide, da helice e da espiral.

c) — Materialismo concreto

6 — Exame preliminar das duas teorias inversas
relativas ao materialismo e ao espiritualismo; aprecia
ção geral da forma abstrata do materialismo, resul
tante das pretenções diretas da algebra ao dominio
enciclopédico; exame e refutação do primeiro gráo 
do materialismo concreto, que define as pretenções 
indiretas da algebra ao dominio enciclopédico, por 
intermedio da geometria.



II.-Preambulo scientifico

7 — Instituição geral e composição normal do 
preambulo scientifico. Teoria plana da linha reta, 
suas equações, retilinea e polar, e discussão dessas equa
ções; discussão geometrica da equação do 1 o gráo a 
duas variaveis: apreciação da situação propria a cada 
reta ou solução do problema da passagem; exame da 
disposição mutua de duas retas ou solução das duas 
questões, uma especial, relativa ao problema da incli
nação, outra geral, relativa á interseção; expressão do 
perpendicularismo e do paralelismo; exame e solução 
dos principais problemas compostos.

8 —Teoria geral da linha reta; determinação do 
seu par de equações retilineas, immediatamente dedu
zidas da equação plana pela consideração dos traços 
dos planos projetantes; apreciação da reta isolada ou 
solução do problema da passagem; solução dos pro- 
plemas relativos á inclinação de duas retas e á sua 
interseção; condições de perpendicularismo e de para
lelismo; solução dos principais problemas compostos-

9 —Teoria algébrica do plano; sua equação, for
necida sucessivamente por suas gerações retilinea e 
como superficie cilindrica, conica, de revolução é re
grada; discussão geometrica das equações do 1 o gráo 
a tres variaveis; apreciação da situação propria a cada 
plano ou solução do problema da passagem; exame 
das disposições mutuas de dois planos pela solução 
dos problemas relativos á inclinação e á interseção; 
expressão do perpendicularismo e do paralelismo; 
exame e solução dos principais problemas compostos.

10 —Teoria da transposição dos eixos coordena
dos; apreciação filosofica do seu destino, quanto á 
formulação das figuras e á pintura das equações.
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Transposição de eixos no plano : estabelecimento das 
formulas gerais proprias aos tres casos fundamentais 
relativos á simples translação ou mudança de origem, 
á pura rotação ou mudança de direção dos eixos e 
á translação acompanhada de rotação ou mudança, ao 
mesmo tempo, de origem e de direção dos eixos ; 
apreciação das mais usuais modificações das formulas 
fundamentais, relativas ás diferentes hipóteses sobre a 
inclinação dos eixos coordenados; aplicações carac
terísticas das formulas ; estabelecimento das formulas 
destinadas á passagem do sistema retilineo ao sistema 
polar ; formulas destinadas a mudar de pólo e de eixo 
polar.

11 — Transposição de eixos no espaço : estabele
cimento das formulas gerais que resolvem os tres casos 
fundamentais relativos á translação ou mudança de 
origem, á rotação ou mudança de direção dos eixos e 
á mudança, ao mesmo tempo, de origem e de direção 
dos eixos, com aplicação, para o caso das rotações, 
do principio geometrico de Carnot quanto á projeção 
de um contorno fechado sobre um eixo qualquer; 
apreciação da concepção algébrica de Lagrange para 
o estabelecimento das formulas gerais de transposição 
de eixos e que fornece um novo exemplo característico 
da subordinação normal do abstrato ao concreto.

12 —Instituição das formulas de Euler, que redu
zem o cortejo de relações, referindo todos os coefi
cientes das formulas gerais a tres ângulos indepen
dentes ; aplicações especiais das formulas de Euler e 
instituição direta dessas formulas secundarias.

III. -  Coordenação especial

13 — Exame e apreciação da coordenação especial 
que constitue o domino direto da geometria algébrica,
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sua decomposição em duas partes, uma geometrica, 
que caracteriza a eficacia concreta do abstrato, outra 
algébrica, caracterisando a reação abstrata do concreto; 
subdivisão necessaria da constituição concreta em duas 
partes, normalmente sucessivas, uma subjetiva, abran
gendo as teorias gerais aplicaveis a todos os assuntos, 
outra objectiva, instituindo a geometria comparada.

a) — Constituição concreta

l.o —Teorias subjetivas:

Teoria do numero de pontos determinantes; sua 
apreciação como a mais propria a caracterizar a gene
ralidade do principio cartesiano e como a unica co
mum a todos os sistemas de coordenadas; extensão 
logica de suas leis ás condições quaisquer da deter
minação das figuaras, restrição dessas leis ao caso das 
passagens pela maior facilidade de formulação. Apre
ciação dos dois casos essenciais, quando o lugar geo
métrico é algebricamente definido pela sua equação 
mais completa ou por uma equação particular; regra 
fundamental para solução do 1.° caso e sua modifica
ção essencial pela consideração dos pontos singulares; 
redução do 2.o caso ao caso precedente por meio de 
uma transposição indeterminada de eixos, efectiva ou 
simplesmente concebida; metodo subsidiário baseado 
na analise direta da definição do lugar geometrico. 
Casos das linhas planas e não planas e das superficies.

14 —Teoria dos diâmetros; definição geometrica 
dos diâmetros e métodos gerais para sua determina
ção ; teoria inversa dos diâmetros. Casos das linhas 
planas e das superficies. Métodos especiais para de
terminação dos diâmetros retilineos e planos diame
trais. Caso dos diâmetros das linhas não planas e 
suas anomalias especiais. Aproximação notável entre
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esta teoria e a das tangentes,, reconhecida pelas respe
tivas definições.

15 — Teoria dos centros : definição de centros e 
sua apreciação geral comparada com a teoria prece
dente dos diâmetros; métodos gerais para sua deter
minação, o primeiro fundado sobre a teoria dos diâ
metros e o segundo direto ; apreciação destes dois 
métodos donde resulta a superioridade do segundo. 
Casos das linhas planas e das superficies.

16 —Teoria algébrica da semelhança das linhas 
planas; extensão da noção geometrica de semelhança 
aos casos curvilíneos; apreciação geral desta teoria; 
apreciação dos dois métodos principais de semelhança; 
metodo subsidiário baseado na analise direta da de
finição do lugar geometrico, pela aplicação do prin
cipio de Clairaut que reduz a diversidade das figuras 
semelhantes á desigualdade de suas escalas.

17 —Teoria algébrica da semelhança das linhas 
não planas.

18 —Teoria algébrica da semelhança das super
ficies.

2.°— Parte objetiva :
19 — Apreciação fundamental da geometria com

parada ; instituição objetiva da geometria cartesiana, 
quanto ao seu dominio elementar, sua decomposição 
em duas partes, uma relativa á apreciação do principio 
algébrico da taxonomia geometrica, outra constituída 
por suas aplicações características.

Taxonomia geometrica
Apreciação geral dos princípios taxonomicos ex- 

tendidos aos diversos dominios enciclopédicos ; neces
sidade da maior complicação dos fenomenos para 
maior perfeição desses princípios, baseados sempre
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nas mais amplas manifestações das analogias e dos 
contrastes; aplicação ao caso  geometrico sob os seus 
dois aspetos referentes ás linha superficies ; pre-
eminencia dos princípios taxon om icos das superficies, 
fundada na sua maior varied ade d e  caracteres.

Apreciação dos d :'r-er:es r~e::s algébricos para 
classificação das linhas, quanto 2 0  g da equação, 
o numero de seus termos e a sua natureza; classifica
ção deduzida do numero de pontos determinantes ; 
inanidade de todos os meios algébricos e geométricos 
para a classificação das linhas e aprec açã cos seus 
motivos fundamentais.

20 — Classificação das superficies ; exposição da 
concepção fundamental de Monge; definição das famí
lias de superficies; impossibilidade de instituir entre 
as familias uma hierarchia, resultante da impossibilidade 
de uma classificação das linhas; apreciação abstrata 
das equações a tres variaveis, contendo uma função 
arbitraria ; possibilidade de uma multiplicação indefi
nida de familias de superficies, em virtude da con
cepção fundamental ; meio geral para formação da 
equação coletiva de uma familia dada e para o caso 
reciproco.

Aplicações características:

21 — Apreciação geral da marcha característica 
propria á discussão geometrica de uma equação qual
quer, primeiramente quanto ás ordenadas e depois quanto 
ás tangentes; determinação do sentido da curvatura 
de cada curva e dos variações que ella comporta.

Teoria elementar das tangentes e das asintotas, 
com a exclusiva aplicação dos meios fornecidos pela 
algebra direta e somente quanto aos pontos necessá
rios á discussão geometrica das equações.



22 —Discussão das equações binômias, unicas que 
algebricamente representam duas verdadeiras familias 
de curvas, a das parabolas e a das hiperboles. Apre
ciação das familias de parabolas, quando as duas va
riáveis se acham separadas; subdivisão natural desta 
familia em tres generös, pela consideração do expoente 
que marca o gráo da equação. Apreciação da familia 
de hiperboles, quando se verifica a coexistência, num 
termo, das duas variaveis; subdivisão natural desta 
familia em dois generös, conforme o gráo da equação 
fôr par ou impar. Determinação da distancia minima 
da origem das coordenadas a uma hiperbole qualquer.

23 — Discussão geometrica especial das equações 
do 2 .0  gráo a duas variaveis; destino fundamental e 
caracter proprio desta discussão; distinção das tres 
curvas, parabola, elipse e hiperbole, algebricamente 
definidas por essas equações; apreciação geral das 
tres curvas quanto ás suas propriedades principais; 
analise dos casos excepcionais. Simplificação da equa
ção geral do 2.o gráo a duas variaveis, por uma es
colha conveniente de eixos e pela mudança de origem 
das coordenadas.

24 — Estudo especial das curvas do 2.° gráo ; 
apreciação geral deste estudo. Teoria dos focos e 
diretrizes, particular ás curvas do 2.» gráo; definição 
algébrica e geometria de foco e de diretriz; apreciação 
dos dois métodos para a sua determinação; solução 
dos problemas principais relativos aos focos e ás dire
trizes; simplificação que sofre o metodo geral para 
com toda a equação onde as variaveis são separadas.

25 —Teoria da parabola; discussão da sua equa
ção simplificada, relações geométricas entre o circulo 
e a parabola; determinação do foco e da diretriz e 
principais propriedades focais da curva; solução gra-



nas mais amplas manifestações das analogias e dos 
contrastes; aplicação ao caso geometrico sob os seus 
dois aspetos referentes ás linhas e ás superficies; pre- 
eminencia dos princípios taxonomicos das superficies, 
fundada na sua maior variedade de caracteres.

Apreciação dos diferentes meios algébricos para 
classificação das linhas, quanto ao gráo da equação, 
o numero de seus termos e a sua natureza; classifica
ção deduzida do numero de pontos determinantes; 
inanidade de todos os meios algébricos e geométricos 
para a classificação das linhas e apreciação dos seus 
motivos fundamentais.

20—Classificação das superficies; exposição da 
concepção fundamental de M onge; definição das famí
lias de superficies; impossibilidade de instituir entre 
as familias uma hierarchia, resultante da impossibilidade 
de uma classificação das linhas; apreciação abstrata 
das equações a tres variaveis, contendo uma função 
arbitraria; possibilidade de uma multiplicação indefi
nida de familias de superficies, em virtude da con
cepção fundamental; meio geral para formação da 
equação coletiva de uma familia dada e para o caso 
reciproco.

Aplicações características:

21 — Apreciação geral da marcha característica 
propria á discussão geometrica de uma equação qual
quer, primeiramente quanto ás ordenadas e depois quanto 
ás tangentes; determinação do sentido da curvatura 
de cada curva e dos variações que ella comporta.

Teoria elementar das tangentes e das asintotas, 
com a exclusiva aplicação dos meios fornecidos pela 
algebra direta e somente quanto aos pontos necessá
rios á discussão geornetrica das equações.



fica e algébrica para a determinação da parabola por 
seu foco ou sua diretriz e dois de seus pontos, ana
lise dos simptomas algébricos da impossibilidade geo
métrica; apreciação das principais propriedades da 
parabola quanto ás tangentes e aos diâmetros; recons
trução de todos os elementos geométricos de uma 
parabola, conhecido um arco qualquer de sua circum- 
ferencia.

26 —Teoria da elipse: discussão e construção de 
sua equação simplificada; relação geometrica entre a 
elipse e o circulo; apreciação da elipse como lugar 
do vertice de um triângulo invariavel deslisando entre 
duas retas retangulares; teorema das cordas suple
mentares e seus limites de inclinação; apreciação das 
propriedades focais da elipse e problemas correspon
dentes; apreciação das principais propriedades da 
elipse quanto ás tangentes e aos diâmetros; lugar do 
vertice de um angulo variavel circunscrito á elipse; 
equação da curva referida a seus diâmetros conjugados; 
teoremas d'Apollonius; determinação dos elementos 
geométricos da curva, conhecido um arco qualquer 
de sua circunferência.

2 7 -T eoria  da hiperbole: discussão de sua equa
ção simplificada; determinação de suas asimptotas; 
dupla relação entre a hiperbole e a parabola; teorema 
das cordas suplementares; determinação dos fócos e 
diretrizes e principais propriedades focais da curva; 
determinação completa, grafica e algébrica, de uma 
curva do segundo gráo conhecido um fóco ou uma 
diretriz e tres pontos; apreciação das principais pro
priedades da hiperbole quanto ás tangentes, aos diâ
metros e ás asintotas; equação da curva referida a 
seus diâmetros conjugados; teorema d’Apollonius; teo
rema das transversais e sua apreciação como definição



fundamental da hiperbole; equação da curva referida 
ás suas asintotas; determinação dos elementos geo
métricos da curva, conhecido um arco qualquer de 
sua circunferência.

28 — Apreciação das curvas do 2 °  gráo como 
seções cônicas; seções planas do cilindro circular reto; 
equação geral das seções planas do cone circular, 
origem comum das tres curvas do 2.» gráo ; apreciação 
da parabola, da elipse e da hiperbole como seções 
cônicas.

29 —Construção das equações a uma só incognita: 
apreciação geral desta questão ; seu principio funda
mental ; sua indeterminação necessaria; exemplos de 
construções de equações transcedentes ; apreciação ge
ral da construção das equações algébricas ; exame 
especial dos quatro primeiros gráos.

30 — Teoria das superficies cilindricas; equação 
geral desta familia; condições para que uma equação 
represente uma superficie cilíndrica; determinação da 
função arbitraria, conhecida a diretriz do cilindro e 
quando o cilindro deve ser circunscrito a uma super
ficie dada.

31 — Teoria das superficies cônicas; equação cole
tiva desta familia; condições para que uma equação 
represente uma superficie conica; determinação da fun
ção arbitraria, conhecida a diretriz do cône e quando 
o cône é circunscrito a uma superficie dada.

32 — Teoria das superficies de revolução ; sua 
apreciação geral ; equação coletiva desta familia e sua 
simplificação quando o eixo da superficie serve de um 
dos eixos coordenados ; condições para que uma equa
ção represente uma superficie de revolução ; determi
nação da função arbitraria conhecida a diretriz da 
superficie de revolução e aplicações aos casos da linha



reta e da helice; caso geral onde a diretriz é o pro
prio meridiano da superficie e sua aplicação ás seções 
do cone.

33 —Teoria das superficies conoides ; sua aprecia
ção geral ; equação coletiva desta familia por uma 
escolha favoravel dos eixos coordenados ; condições 
para que uma equação represente uma superficie co- 
noide; determinação da função arbitraria conhecida 
a diretriz e quando a conoide é circunscrita a uma 
superficie dada ; aplicação especial á equação do para- 
fuzo retangular ; caso em que a diretriz é uma curva 
plana paralela a um dos planos coordenados.

34 — Simplificações da equação completa do
2 .0  gráo a 1res variaveis pela mudança de direção 
dos eixos coordenados e pela mudança da origem.

35 —Superficies do 2.o gráo. Exame e discussão 
do tipo proprio ás superficies dotadas de centros : 
apreciação do elipsoide, do cilindro eliptico e do 
elipsoide de revolução, apreciação do hiperboloide 
continuo, do cilindro hiperbólico e dos cones eliptico 
e hiperbólico, apreciação do hiperboloide descontinuo.

36 —Exame e discussão do tipo proprio ás super
ficies sem centro : apreciação do paraboloide eliptico, 
do paraboloide de revolução e do cilindro parabolico; 
apreciação do paraboloide hiperbólico.



X X ,  F A r í T B

Calculo diferencial

I — Preambulo filosofico

37 — Apreciação dos motivos fundamentais, de 
ordem concreta, que deram origem ao calculo das re
lações indiretas; impossibilidade, na maioria dos casos, 
do estabelecimento das equações geométricas pelos 
meios diretos da algebra; recursos aos meios indiretos. 
Apreciação geral da instituição infinitesimal : exame e 
julgamento da sua fase inicial pela apreciação dos 
métodos empregados por Archimedes e seus suces
sores ; apreciação da sua fase preparatória pelo exame 
geral do duplo preambulo, um relativo á geometria 
diferencial com os trabalhos devidos a Fermat sobre 
os problemas das tangentes e dos maxima e minima 
e a Huyghens sobre a teoria da curvatura, outro rela
tivo á geometria integral, com os trabalhos devidos 
á Cavalieri e Walis sobre a quadratura.

Apreciação da phase definitiva da instituição in
finitesimal pelo exame filosofico da concepção leib- 
nitziana; apreciação do principio fundamental em que 
baseia a concepção de Leibnitz a instituição, abstrata e 
concreta, da coordenação geral dos infinitamente pe
quenos; equivalência dos dois modos de formação da 
escala infinitesimal, geometricamente obtida por dife
renciações consecutivas e algebricamente pelas potên
cias sucessivas de um mesmo elemento; apreciação 
direta das facilidades decorrentes do principio leib- 
nitziano para o estabelecimento das equações, pela 
substituição, sempre possivel, dos elementos reais do 
fato concreto por elementos ideais mais simples; apre
ciação da superioridade filosofica das equações indi



retas sobre as equações diretas, quanto aos dois attri
butes de simplicidade e generalidade.

38 —Exame das duas outras concepções principais 
proprias ao calculo infinitesimal, uma devida a Newton 
com a instituição dos métodos dos limites e das fluxões, 
outra devida a Lagrange com a instituição do metodo 
das derivadas.

Estudo comparativo das tres concepções ; julga
mento scientifico e logico, de cada um delias. Apre
ciação e julgamento do raciocínio de Carnot para 
demonstrar a racionalidade do principio leibnitziano; 
exame da verdadeira natureza essencialmente indutiva 
desse principio.

Apreciação da divisão natural da geometria trans- 
cedente em diferencial e integral, correspondente á 
distinção normal entre as teorias preparatórias e as 
questões finais ou entre as propriedades das figuras 
e a medida da extensão; distinção das tres classes de 
questões da geometria transcedente, segundo que a 
solução exige somente o calculo diferencial, ou só- 
mente o calculo integral ou seu concurso sucessivo, 
a primeira dessas classes constituindo a geometria 
diferencial e as duas ultimas a geometria integral ; 
exame da composição propria da geometria diferencial, 
consubstanciada em um preambulo que institue as 
regras abstratas da diferenciação e suas aplicações 
algébricas, e na parte concreta que a caractérisa direta
mente.

II.-Preambulo abstrato

a) Instituição geral das

39 —Apreciação geral da teoria da diferenciação ; 
redução da sua coordenação normal ao conhecimento 
de doze leis fundamentais, dez relativas á diferenciação



de cada um dos elementos algébricos ou formações 
simples, uma relativa á redução do caso da plurali
dade ao da unidade e a ultima que reduz o caso 
implicito ao caso explicito. Estabelecimento das leis 
especiais sobre a diferenciação imediata ou das for
mulas a uma só variavel; diferenciação de cada um 
dos dez elementos algébricos ou formações simples 
e apreciação das suas ligações mutuas.

40 —Diferenciação das formulas compostas: esta
belecimento das leis subsidiarias correspondentes; apli
cação aos exemplos mais usuais.

41— Diferenciação sucessiva das formulas de uma 
só variavel : exame das formulas gerais das diferenciais 
de diversas ordens, supondo a variavel inteiramente 
livre e depois mediante a restrição que consiste em 
considerar a variavel uniformemente crescente; aprecia
ção do modo uniforme de diferenciação successiva por 
uma aplicação convenientemente repetida das regras 
proprias á diferenciação de primeira ordem ; aprecia
ção da equivalência, para todas as ordens, entre a 
derivada e a relação ou quociente diferencial.

42 — Diferenciação coletiva ou das formulas de 
duas ou mais variaveis; exame dos diversos gráos de 
pluralidade pelo emprego facultativo da substituição 
da simultaneidade dos acréscimos por sua sucessão; 
apreciação da lei fundamental que reduz a diferencia
ção coletiva ao caso das formulas a uma só variavel, 
estabelecendo que a diferencial total é sempre equi
valente á soma das diferenciais parciais.

43 —Diferenciação sucessiva das formulas de duas 
ou mais variaveis; exame do principio inversivo de 
Nicolau Bernouilli, complementar da lei da diferencia
ção coletiva extendida ás ordens superiores; aprecia
ção das diferenciais de diversas ordens para os diver-



sos gráos de pluralidade; exame da simplificação que 
comportam essas diferenciais na hipótese do cresci
mento uniforme das variaveis.

44 — Diferenciação das formações implícitas ou 
das equações; apreciação da diversidade necessaria 
entre as diferenciações implicita e explicita decorrente 
da interdição própria á resolução das equações; neces
sidade da consideração dos diferentes gráos de impli- 
cidade, proveniente da interdição propria á eliminação. 
Apreciação dos diferentes gráos de implicidade para 
os casos da unidade e da pluralidade de variaveis; apre
ciação da lei que reduz o caso da diferenciação implicita 
ao caso explicito.

45 — Apreciação das leis proprias ás transforma
ções diferenciais resultantes da mudança da variavel 
independente, geometricamente prescrita pela mudança 
de coordenadas; apreciação do seu destino normal 
exame dos diferentes casos que se apresentam.

b)~  Aplicações algébricas

4ó — Apreciação das transformações em series ; 
seu aperfeiçoamento pela aplicação do calculo das 
relações indiretas que desenvolve e généralisa con
venientemente o metodo fundamental dos coeficientes 
indeterminados; apreciação da serie geral de Maclaurin 
e de suas aplicações; apreciação da serie de Taylor, 
por sua dedução da de Maclaurin, por sua instituição 
direta e por suas aplicações mais características; apre
ciação de serie de João Bernouilli e de suas aplica
ções; apreciação do metodo instituido por Lagrange 
e suas aplicações gerais e características. Extensão dos 
métodos já estabelecidos ás funções explicitas de mais 
de uma variavel e as funções implícitas. Apreciação 
dos aperfeiçoamentos extremos da instituição das series.
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47 — Apreciação da teoria dos maxima e minima; 
noções gerais e exame sumario dos meios fornecidos 
pela algebra ordinaria para a sua determinação. Apre
ciação dos meios diferenciais ; caracter fundamental do 
estado maximum ou minimum ; exame da teoria dife
rencial para o caso das formações explicitas de uma 
só variavel, nos casos normais e nos excepcionais ; 
extensão expontanea do caracter fundamental ás fun
ções de muitas variaveis independentes; exame do caso 
das formações implícitas; aplicações características.

48—Avaliação dos simbolos indeterminados ; no
ções gerais e apreciação dos recursos fornecidos pela 
algebra direta para tais avaliações. Apreciação da regra 
fundamental de l’Hopital para com as diferentes for
mas que reveste a indeterminação das formações ex
plicitas de uma só variavel ; apreciação da indetermi
nação das formações explicitas de duas variaveis e das 
formações implicitas ; aplicações características.

III. -  Constituição concreta

a )—Teorias subjetivas

49-T e o ria  das tangentes : noções gerais e apre
ciação dos métodos fornecidos pela algebra elementar 
para a determinação do coeficiente angular da tangente. 
Apreciação direta da teoria diferencial das tangentes ; 
solução da questão fundamental relativa á direção da 
tangente; exame das expressões proprias ás normais, 
subtangentes e subnormais.

Apreciação dos diversos problemas sobre as tan
gentes; tangente paralela a uma reta dada e tangente 
obrigada e passar por um ponto exterior ; expressão 
geral do contato indeterminado entre uma reta e uma 
curva ; tangente comum a duas curvas dadas; apre
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ciação do contato mutuo de duas curvas quaisquer. 
Aplicação da teoria das tangentes á determinação 
dos maxima e minima. Teoria polar das tangentes. 
Apreciação das tangentes ás linhas não planas.

50 —Teoria dos planos tangentes; noções gerais; 
apreciação das equações proprias aos planos tangentes 
e ás normais a uma superficie qualquer; exame dos 
problemas acessorios ; planos tangentes paralelos a um 
plano dado e planos tangentes que contêm uma reta 
dada ; apreciação do contato indeterminado entre o 
plano e uma superficie qualquer; exame da conexi- 
dade espontanea entre a teoria dos planos tangentes 
e a teoria dos maxima e minima. Apreciação geral 
da ligação natural entre as duas teorias das tangentes 
e dos planos tangentes.

51 —Teoria das asintotas ; noções gerais, apre
ciação dos motivos que determinam a restrição dessa 
teoria ao caso das asintotas retilineas; apreciação 
do primeiro metodo para a determinação das asin
totas, indireto, baseado na consideração das tangentes; 
apreciação do segundo metodo, direto, baseado na 
consideração do asintotismo como resultante do 
afastamento ao infinito das duas intersecções de uma 
secante; exame comparativo destes dois métodos; 
condições algébricas do asintotismo entre uma reta 
e uma curva dada ; condições do asintotismo entre 
duas curvas ; apreciação do metodo subsidiário para 
a determinação das asintotas ; exame da teoria polar 
das asimptotas retilineas ; aplicações características.

52 —Teoria da curvatura das linhas planas; no
ções gerais e exame historico desta teoria ; sua insti
tuição por Huighens, pela concepção geral segundo 
a qual a curvatura de uma linha póde ser sempre, em 
cada ponto, comparada á do circulo correspondente.



Instituição infinitesimal da teoria ; apreciação dos dois 
metodos de determinação da curvatura, o primeiro 
pela flexão, onde a curvatura é medida pela relação 
entre o angulo de duas tangentes consecutivas e o 
comprimento do elemento correspondente; o segundo- 
menos direto e mais fecundo, pelo circulo osculador 
determinado em cada ponto de toda a curva plana ; 
equivalência dos dois metodos ; apreciação das evo- 
lutas e evolventes, resultantes do exame comparativo 
da curvatura nos diferentes pontos de uma mesma 
linha; formulação da evoluta, sua importância e suas 
propriedades; concepção das envoltorias e envolvidas 
e exame das suas propriedades.

53 — Teoria geral dos contatos; noções gerais, 
sua instituição, devida a Lagrange, pelo metodo das 
derivadas; sua instituição mais simples, mais direta e 
mais fecunda pelo metodo infinitesimal. Exame da 
teoria da curvatura baseada sobre a dos contatos, 
donde resulta o verdadeiro aspeto filosofico do prin
cipio do circulo osculador; apreciação dos contatos de 
diversas ordens; consideração suplementar dos pontos 
excepcionais.

54 —Teoria da curvatura das linhas não planas; 
noções gerais; apreciação do plano osculador, exame 
da sua equação pela determinação das suas tres cons
tantes; exame dos diferentes metodos para a deter
minação das curvaturas de flexão ; apreciação da cur
vatura de torsão, primeiro por uma relação analoga á 
da flexão, depois por meio da esfera osculatriz e 
emfim pela helice osculatriz.

5 5  —Teoria da curvatura das superficies; noções 
geraes; apreciação da teoria dos contatos; exame das 
dificuldades proprias ás superficies comparadas com 
as linhas e resultante da multiplicidade mais rapida



das condições de osculação em relação ao acréscimo 
do numero dos paramètres ; apreciação dos contatos 
do plano, da esfera, do cilindro e do cône com uma 
superficie qualquer; instituição da teoria dos contatos 
pelo metodo das derivadas. Apreciação dos diferentes 
métodos para a determinação do raio de curvatura de 
uma superficie. Exame da medida da curvatura das 
superficies pela apreciação das linhas de curvatura.

b) — Complemento objetivo

56 — Apreciação geral da constituição algébrica 
das familias de superficies; aperfeiçoamento geral da 
instituição das familias geométricas pela substituição 
das equações diferenciais ás equações finitas. Apre
ciação do primeiro modo proprio aos tipos coletivos 
diferenciais, onde cada familia é caracterisada por uma 
propriedade do plano tangente. Aplicações deste pri
meiro modo. Caso das superficies cilíndricas, onde o 
plano tangente é paralelo á direção das geratrizes ; 
equação diferencial desta familia ; reconhecimento da 
natureza cilíndrica de uma superficie especial.

5 7  —Caso das superficies cônicas; equação dife
rencial desta familia, onde o plano tangente deve 
sempre passar no vertice; caracter conico de uma su
perficie qualquer. Caso das superficies de revolução ; 
equação diferencial desta familia, geometricamente 
caracterisada pela perpendicularidade do plano tangente 
ao plano meridiano; condições para que uma super
ficie seja de revolução ; casos particulares mais notá
veis. Casos das superficies conoides; equação dife
rencial desta familia, caracterisada pelo fato do plano 
tangente, cortado paralelamente ao plano fixo, fornecer 
uma reta susceptível de encontrar o eixo do corpo; 
caracter conoide de uma superficie. Obtenção de tipos



coletivos diferenciais pela definição qualquer do grupo 
conveniente concebido.

58—Teoria das envoltorias, que fornece o segundo 
modo de apreciação dos tipos coletivos diferenciais; 
noções gerais ; equação da envoltoria ; apreciação do 
contraste necessário que apresentam, sob o aspecto 
desta teoria, as linhas e as superficies; equivalência 
dos dois modos de conceber os tipos coletivos dife
renciais; apreciação das familias de superficies como 
constituindo sistemas de envoitorios; complemento da 
teoria da classificação pela consideração das superficies 
envoltorias. Exame das familias de superficies ema
nadas do tronco plano; superficies cilíndricas e côni
cas; superficies desenvolviveis. Exame das familias 
de superficies emanadas do tronco esferico.



III. PARTE

Geometria integral

I.—Preambulo íilosoíico

59 — Complemento da apreciação filosofica da 
instituição infinitesimal pelo estudo do metodo inverso 
da integração. Apreciação da logica infinitesimal, sob 
o seu duplo aspecto, como diretamente aplicavel a 
todos os dominios das especulações humanas ; exame 
especial do seu destino matematico ; apreciação das 
imperfeições radicais da integração, que caractérisa 
o estado real, comparada com a extensão logica da 
diferenciação que é a expressão do estado de gene
ralidade.

Exame geral do plano que convem á geometria 
integral ; divisão natural do seu estudo em um domi- 
nio subjetivo e um complemento objetivo ; apreciação 
do predominio, em cada uma dessas partes, do abs
trato sobre o concreto, motivado pela simples insti
tuição na geometria de um metodo essencialmente 
destinado á mecanica.

II.—Coordenação especial

a )—Dominio
Constituição abstrata —

60 —Noções fundamentaes sobre a integração das 
formulas de uma só variavel. Apreciação abstrata das 
integrais definidas e indefinidas; exame da sua dupla 
imagem concreta. Exame comparativo da diferenciação



explicita e da integração correspondente que constituem 
estudos inversos; apreciação dos elementos da inte
gração fundamental ou integrais imediatas; exame do 
preceito que reduz a integração dos polinomios á dos 
monomios e da relação geral entre dois casos inversos 
de que um tem por fator finito o que no outro é 
diferenciado. Apreciação geral do problema da inte
gração explicita como consistindo em reduzir todas 
as formulas a qualquer dos casos fundamentais, por 
transformações ou decomposições.

61— Instituição especial dos métodos de integra
ção por decomposição, por partes e por substituição ; 
aplicações características. Exame da coordenação ra
cional propria á integração das formulas. Reflexões 
gerais sobre a imperfeição da doutrina integral que 
torna evidente o destino essencialmente logico da geo
metria geral; exame comparativo dos casos diferencial 
e integral aos casos aritmético e algébrico, donde 
resulta a perfeição das avaliações e diferenciações e a 
eterna imperfeição das resoluções e integrações.

62 — Apreciação da integração das formulas com
postas dos tres primeiros pares algébricos; exame 
especial da integração das formulas algébricas racionais 
de forma inteira e fracionaria; aplicações características.

63 —Exame especial da integração das formulas 
algébricas irracionais; apreciação dos principais arti
fícios destinados a reduzir este caso ao das frações 
mais usuais. Apreciação geral da integração das formu
las algébricas, que sonstitue o ramo menos imperfeito 
do calculo integral ; subordinação do caso principal 
da integração das frações desprovidas de radicais, á 
resolução de equações de um gráo qualquer, ou, exame 
filosofico das imperfeições da algebra direta reagindo 
sobre a algebra indireta.
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64 —Apreciação da integração das formulas trans- 
cedentes ou compostas dos dois últimos pares algébri
cos; exame dos tipos transcedentes que se reduzem ás 
formulas algébricas pela mudança da variavel; exame 
da integração das formulas trigonométricas.

65 —Apreciação da integração sucessiva das for
mulas de uma só variavel; aplicações características.

6 6  —Noções fundamentais sobre a integração das 
formulas de mais de uma variavel independente; sua 
redução, sempre possivel, ao caso de uma só variavel. 
Exame especial da integração das formulas sómente 
compostas de duas variaveis independentes; apreciação 
da condição de integrabilidade; redução deste caso ao 
de uma só variavel. Extensão da integração colletiva 
a qualquer pluralidade de variaveis; redução sucessiva 
de cada gráo precedente; determinação do comple
mento por uma combinação crescente de integrações ; 
exame das condições de integrabilidade para cada 
gráo de pluralidade. Apreciação da integração suces
siva das formulas de duas ou mais variaveis.

67—Apreciação do duplo suplemento, primeira
mente algébrico, depois numérico, que exige a imper
feição geral da 'integração explicita. Apreciação do 
suplemento algébrico ou da integração por series ; 
exame dos seus diversos modos de instituição, gerais 
e especiais; integração por series das formulas de or
dem superior á primeira, com aplicação dos métodos 
de Maclaurin, Taylor e dos coeficientes indeterminados; 
exame das formações elípticas.

6 8  —Apreciação do suplemento aritmético: exame 
do duplo modo de apreciação, um geral, outro espe
cial, que comporta a avaliação direta das integrais 
definidas; exame especial do metodo geral e aplicações



características da formula dos trapézios e da formula 
de Thomaz Sympson ; exame do metodo especial dos 
principais artifícios decorrentes.

Constituição concreta

6 9 - Instituição da geometrica subjetiva pela solu
ção geral das diversas questões relativas á medida 
racional da extensão; divisão normal deste estudo, sob 
o ponto de vista concreto, em dois grupos, um rela
tivo ás linhas e outro ás superficies e que fazem surgir 
a distinção abstrata entre as integrais simples e as 
duplas; apreciação de um terceiro grupo, intermediário, 
relativo ás superficies e que só exige uma integração; 
divisão do grupo inicial em quadraturas e retificações 
e do grupo final em cubaturas e quadraturas.

Apreciação da theoria da quadratura das areas 
planas; apreciação dos recursos fornecidos pela algebra 
direta; exame dos métodos de Cavalieri e Wallis. 
Exame do metodo de Leibnitz ou obtenção da equa
ção diferencial do problema das quadraturas, em co
ordenadas retilineas; sua formulação para com qual
quer outro sistema por transformações convenientes; 
formula polar da quadratura, sua obtenção indireta e 
depois direta. Aplicações características. Apreciação 
geral das imperfeições radicais das quadraturas e por
tanto das outras medidas da extenção pela impotência 
da algebra indireta e insufficiencia da algebra direta.

70 —Teoria da retificação das curvas planas e 
não planas; apreciação das formulas retilinea e polar 
correspondentes; aplicações. Exame comparativo das 
equações proprias ás quadraturas e ás retificações, por 
onde se verifica que a retificação é sempre mais dificil 
do que a quadratura, salvo casos muito excepcionais.



71 — Teoria da quadratura e da cubatura das 
diversas formas excepcionais e sobretudo dos corpos 
redondos, cuja medida exige apenas uma integração- 
Aplicações.

72 —Instituição geral das cubaturas e das quadra
turas que exigem duas integrações; apreciação das 
formulas, retilinea e polar, das cubaturas dos corpos 
e das quadraturas das superficies, de forma qualquer. 
Aplicações características.

b) -  Complemento objetivo

Constituição abstrata — integração implícita:

75 — Apreciação geral da integração implicita ; 
divisão do seu dominio em duas partes principais, 
caracterisadas respetivamente pela unidade e pela plu
ralidade de variaveis independentes; exame da distinção 
relativa á ordem diferencial. Apreciação da integração 
implicita relativa ás equações de primeira ordem para 
corn uma só variavel independente; apreciação dos 
métodos de João Bernouilli, de Euler e de Newton.

74 —Teoria das integraes excepcionais ; apreciação 
geral e especial desta teoria construída por Lagrange 
e seu julgamento final como a unica concepção ver
dadeiramente normal que apresenta o conjunto da 
integração implicita.

75 —Apreciação da integração das equações de 
uma ordem qualquer de uma só variavel independente; 
exame normal das dificuldades decorrentes de eleva
ção da ordem, no caso implícito ; maior generalidade 
da integral, correspondente á natureza mais indireta 
da relação diferencial ; apreciação do numero de cons
tantes arbitrarias da integral geral sempre igual á ordem 
considerada ; exame da extensão logica da integração



implícita de uma ordem qualquer e insuficiência dos 
meios scientificos.

76 — Exame da integração sucessiva das equa
ções. Apreciação das equações lineares e do duplo 
caso a que dão lugar. Aplicações carateristicas.

77 —Apreciação da integração implicita a mais 
de uma variavel independente ; exame dos dois casos 
distintos relativos á consideração das equações totais 
e das equações parciais.

78 —Apreciação da integração das equações par
ciais; redução do caso total ao caso parcial. Condi
ções gerais da solução.

79 —Apreciação da integração implicita de uma 
ordem qualquer entre as derivadas parciaes : exame da 
lei fundamental sobre o numero das formações arbi
trarias que exige a plena generalisação dessas integrais; 
apreciação dos principais processos.

Constituição

80 — Apreciação geral sobre a constituição con
creta do complemento objetivo da geometria integral; 
exame da divisão normal do seu estudo em uma parte 
relativa ás linhas e outra ás superficies, respetivamente 
correspondentes ás duas partes da integração implicita; 
complemento da apreciação da desproporção entre a 
parte abstrata e a parte concreta da geometria integral 
pela analise do motivo que faz attribuil-a tambem á 
imperfeição dos meios algébricos que impedem o 
desenvolvimento de que são objetivamente susceptíveis 
as especulações geométricas; complemento da aprecia
ção comparativa entre a geometrica objetiva e a sub
jetiva.



— 28 —

Noções de Nomografia

1 — Definição de lei e apreciação da sua divisão 
em naturais e artificiais. Exame comparativo entre o 
regimen das leis e o das causas, primarias e finais, 
dos fenomenos.

2 —Exame da distinção das leis naturais em abs
tratas e concretas e apreciação dos motivos fundamentais 
que interditam ao homem o conhecimento das segundas.

3 —Apreciação da divisão das leis abstratas em 
duas classes distintas embora equivalentes : de succes- 
são e de semelhança.

4  —Exame das leis de successão, caracterisadas 
essencialmente pela dependencia regular entre feno
menos quaisquer.

5 —Apreciação das leis de semelhança, caracteri
sadas pela constancia no seio da variedade.

6 —Estudo comparativo entre as duas classes de 
leis, de successão e de semelhança. Exemplos cara
cterísticos de cada uma delias nos diferentes domínios 
scientificos.

7  —Apreciação da relatividade das leis scientificas 
ou abstratas, como resultantes de condições objetivas 
e subjetivas, isto é, da acção das funções cerebrais 
do homem sobre materiais fornecidos pelo mundo 
exterior.

8  —Exame da divisão das leis abstratas em uni
versais, ou, independentes da natureza dos fenomenos, 
e particulares, ou, relativas a cada uma das sete cate
gorias de fenomenos, matemáticos, astronomicos, físi
cos, quimicos, biologicos, sociologicos e morais.

9  —Apreciação especial das leis matematicas ou 
lógicas. Equivalência geral entre a ideia de lei e a

1 noção de equação. Possibilidade teórica da tradução de 
qualquer lei natural por uma equação correspondente-
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I 10 — Exame dos motivos, de ordem scientifica,
que limitam ao dominio da matematica e á parte ele
mentar da fisica, a conversão das leis naturais em 
equações.

Curitiba, 2 de março de 1932.

O professor catedralico.

Este programa foi aprovado pela Congregação 
na sessão realizada em 11 de Março de 1932.
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Programa da cadeira de Hidraulica 
teórica e aplicada.

1.° PERÍODO.
1 — Divisão do curso em dois periodos e seis partes:

1.0 PERÍODO.

I — Introdução: — hidrostática e hidrodinâmica 
II — Hidraulica teórica

III — Hidraulica Industrial
IV — Hidrologia e Hidrometria

2 .0  PERÍODO.

V — Hidraulica urbana: Abastecimento dagua e Es
gotos.

VI — Hidraulica rural : — Irrigação e dessecamento.

I -  INTRODUÇÃO.

A — Hidrostática.
2  — Objeto e definição. Fluidez perfeita. Classes 

de fluidos. Pressão no fluido em repouso. Principio da 
igualdade de pressão em todos os sentidos num ponto 
da massa fluida. Densidade do fluido em um certo 
ponto.

3 — Equações gerais de equilíbrio dos fluidos. 
Condições de integralidade. Superfícies de nivel e suas 
propriedades. Caso particular de equilibrio dos fluidos 
pezados.

4 — Equilibrio relativo dos fluidos. Principio de 
Pascal. Esforço total ao fundo horizontal do vaso. 
Equilibrio em vasos comunicantes.

5 — Pressões que suportam as superfícies mergu
lhadas. Caso particular de parede plana dentro de 
liquido pesado e homogeneo. Centros de pressão: De
terminação.



6  — Pressão em superficies ou paredes curvas. 
Equilíbrio de corpos solidos, mergulhados em fluido 
pesado. Princípios de Archimedes. Equilibrio dos cor
pos flutuantes. Estabilidade do equilibrio dos corpos 
flutuantes e dos imersos.

B — Hidrodinâmica.
7 — Objeto e definição. Pressão no fluido ou no 

liquido era movimento. Equações gerais do movimento 
de fluido perfeito. Teorema do movimento permanente 
dos fluidos: definição. Conversão e paralelismo dos tre 
chos ou secções. Equações de continuidade. Aplicação 
do teorema a fluido pesado e homogeneo. Teorema de 
Daniel Bernouilli. Este teorema aplicado ao movimento 
relativo.

8  — Teorema de Bernouilli generalizado levando 
em conta a viscosidade: equações gerais. Variação de 
pressão em pontos successivos. Regras para avaliar a 
pressão num liquido em movimento. Exposição das 
regras. Calculo pratico das pressões: piesometros.

II -  HIDRAULICA TEÓRICA.

9 — Movimento permanente das correntes liquidas 
naturais, nos vasos, nos encanamentos, nas correntes. 
Carga e perda de carga. Movimento uniforme e variado. 
Equações fundamentais da hidraulica; aplicação.

A — Movimento da agua nos vasos.

10 — Orifícios. Formula geral. Teorema de Torri- 
celi. Coeficientes. Taboas. Bocal de Borda.

1 1  — Influencia da espessura da parede e da con
tração incompleta, da inclinação da parede, da veloci
dade a montante, do nivel dagua a juzante e da po
sição do orifício.

12 — Mudanças bruscas de secção. Teorema de



Belanger. Sua comparação com o de Bernouilli e sua 
verificação experimental. Piesometro diferencial.

13 — Tubos adicionais. Tubos cilíndricos e tronco- 
conicos. Coeficientes. Jactos dagua.

14 — Vertedores. Formula geral. Coeficientes. Ta
belas. Teoria de Bousines e sua aplicação.

15 — Influencia da inclinação da parede, da for
ma do lençol, da espessura da parede, da contracção 
lateral, da viscosidade e dos taludes das paredes a 
montante e a juzante.

16 — Nivel variavel. Escoamento sem e com 
descarga afluente. Formula geral. Orificios, tubos adi
cionais e vertedores.

B — Movimento da agua nos encanamentos.
17 — Movimento uniforme. Fatos da experiencia. 

Forças oriundas da viscosidade. Variação da velocidade 
em uma secção transversal. Velocidade media e sem 
limite. Formulas praticas da equação do movimento, 
antigas e modernas. Diferentes formas de f  .(u). Relações 
fundamentais.

18 — Relações entre as quantidades D. J, Q e U. 
Problemas acerca de encanamentos simples de despesa 
e diâmetro constantes. Tabelas e abacos.

19 — Determinação direta de J, e determinação
experimental dos coeficientes de  f | . Encanamento
simples comunicando 2 reservatórios. Pressão e carga. 
Caso em que as formulas podem falhar.

20 — Movimento variado. Encanamento de diâ
metro variavel, sendo a despesa, ou constante ou va
riavel. Aplicação a encanamento troncoconico.

21 — Encanamentos equivalentes: lei, ou regra de 
Dupuit. Problemas a resolver. Encanamento de diâme
tro constante que fornece uniformemente em marcha.



2 2  — Encanamentos complexos. Variação do nivel 
piesometrico nos pontos de ramificação. Problemas ge
rais que se apresentam.

23 — Encanamento complexo que comunica 2  re
servatórios.

24 — Encanamento suprido pelas duas extremi
dades.

25 — Problema dos 3 reservatórios.
26 — Encanamentos de adição, de energia hidráu

lica. Encanamento de aspiração e recalques.

C — Movimento da agua nas correntes.

27 — Movimento uniforme. Fatos de experiencia. 
Atrito dos liquides. Variação das velocidades em uma 
secção transversal.

Limites da velocidade e da declividade. Formulas 
praticas antigas e modernas. Relações fundamentais.

28 — Relações entre I,  n__ e U Problemas a
resolver pela formula do movimento uniforme. Tabelas 
e abacos.

29 — Secções transversais comumente usadas. Mi
nima secção transversal. Aplicações.

30 — Movimento variado. Equação fundamental. 
Caso particular de leito prismático, declividade cons
tante e grande largura. Problemas práticos e numero 
de 3.

31. — Remandos e ressaltos. Represas mergulhadas. 
Passagem de rio sob uma ponte.

III -  HIDRAULICA INDUSTRIAL.

32. — Considerações gerais sobre as quedas dagua. 
Determinação da potência a instalar: estudo da des
carga e da altura a aproveitar. Meios de atenuar os



efeitos da variação de descarga e das irregularidades 
do consumo de energia. A reserva hidraulica, sua im
portância industrial e economica.

33 — Característicos e dispositivos essenciais das 
instalações hidráulicas de alta, media e baixa pressão. 
Barragens e tomadas dagua. Canais e camaras de carga. 
Condutos forçados e seus dispositivos de funcionamento 
e segurança.

34 — Aparelho utilizando as quedas dagua. Canais 
de fuga. Disposições gerais da instalação de potência 
hidraulica. Energia hidraulica, seus principais empre
gos e suas vantagens economicas. Exemplos caracte
rísticos no Brasil e outros paizes.

«Estudo e redação de um projeto de instalação 
de energia hidraulica. Orçamento».

IV -  HIDROLOGIA E HIDROMETRIA.

35 — Importância da hidrologia. O ciclo da agua 
na natureza. Origem dos rios, dos lençoes freaticos e 
das fontes. A variação das precipitações atmosféricas 
com a altitude e a região. Variação de um para outro 
ano em uma mesma localidade. Medida dessas preci
pitações.

36 — Distribuição dessas precipitações atmosféricas: 
a evaporação, o escoamento e a infiltração. Fatos que 
influem sobre o coeficiente anual de escoamento. Bacia 
de alimentação, sua constituição geologica, terrenos 
permeáveis e impermeáveis. Melhoramentos do regime 
das aguas.

37 — Estudo do movimento das aguas subterrâ
neas. Estudo dos lençoes e das fontes; sua descoberta 
(hidroscopia) e a medição das suas descargas (hidro- 
m et ri a).



38 — Estudo hidrometrico dos rios; importância 
para sua conveniente utilização do conhecimento de 
seu regime. A técnica da hidrometria.

39 — Estações hidrometricas; objetivo, localização 
e aparelhamento. Estações principais, secundarias e 
diferenciais.

40 — Processos hidrometricos. Considerações gerais e 
estudo dos processos de medição pelo escoamento e pe
la medida da velocidade. Prescrições a observar e apa
relhamento a usar no emprego desses processos.

Molinetes e tubos piezometricos : tipos desses hi- 
drometros e sua taragem. Bastão lastrado e flutuadores 
simples e duplos: tipo desses aparelhos. Molinetes flu
tuadores.

41 — Estado da curva das descargas e das curvas 
de regime; determinação das descargas características 
dos cursos dagua.

2 * PERI0D0.

HIDRÁULICA URBANA.

42 — Importância capital da agua e necessidade 
de sua circulação continua. Agua util, abastecimento; 
agua nociva, esgotos. Condições gerais sobre a salubri
dade urbana.

A — Abastecimento dagua.
43 — Agua necessaria aos usos industriais, domés

ticos e higieuicos. Quantidade para os diversos usos. 
Volume diario a distribuir. Exemplos característicos.

44. — Qualidade da agua para diversos usos. Clas
sificação das aguas.

45. Purificação da agua; processos mecânicos e fí
sicos. Decantação. Filtração natural e artificial. — A técni
ca da filtração. Tipos diversos de filtros.



46 — Captação das aguas superficiais; fontes, cor- 
regos, rios e lagos ; e das aguas meteóricas; cisternas 
e açudes.

47 — Captação das aguas subterrâneas; galerias 
drenantes: galerias filtrantes e poços.

48 — Reservatórios de acumulação para melhora
mentos dos regimes. Proteção das captações.

49 — Estudo comparativo das barragens de terra, de 
alvenaria, concreto e concreto armado. Exemplos ca- 
racteristieos de captações no Brasil e em outros paises.

50 — Adução das aguas por condutos livres e for
çados. Comparação das soluções. Estudo das linhas adu
toras em planta e em perfil.

51 — Condutos livres; canais e aquedutos; secções 
transversais. Construção das obras especiais e disposi
tivos accessorios. Exemplos característicos de aquedutos, 
antigos e modernos.

52 — Condutos forçados. Encanamentos de aço, 
de ferro fundido, cimento e cimento armado. Diversos 
tipos. Varios sistemas de juntas. Estudo comparativo.

53 — Assentamentos dos condutos forçados, obras 
especiais e peças accessorias. Super pressão oriunda 
dos choques (coups de belier).

54 — Exemplos característicos de linhas adutoras 
no Brasil e em outros paizes.

55 — Distribuição das aguas aduzidas. Reservatórios e 
sua função. Reservatórios de alvenaria, concreto armado 
e metálico, estudo comparativo.

56 — Dispositivos accessorios dos reservatórios. 
Exemplos característicos de grandeo reservatórios no 
Brasil e em outros paizes.

57 — Rêde de distribuição, varios tipos. Serviço 
continuo e intermitente. Serviços separados de agua 
potável e agua para a industria.



58 — Estudo comparativo dos diversos tipos de 
distribuição dagua. Calculo das redes. Exemplos.

59 — Diversas especies de tubos usados nas redes 
distribuidoras. Fabricação e recepção. Assentamento e 
conservação dos tubos. Precauções contra as fugas. 
Derivações.

60 — Fontes publicas e distribuição domiciliaria 
por torneira livre, por pena dagua e por hidrom-:ro 
Tipos principais de hidrometros. Estudo compa-a;ivo 
dos tres sistemas.

61 — Instalações complementares para os serviços 
públicos e particulares de distribuição dagua.

62 — Elevação das aguas. Encanamento de recal
que, maquinas elevatórias. Exemplos.

«Estudo e redação de um projeto de captação, 
adução, distribuição, e elevação dagua para o abasteci
mento duma localidade. Orçamentos>.

B — Esgotos.
63 — Importância dos esgotos no saneamento de 

uma localidade. Qualidade e quantidade das aguas do
miciliarias, industriais e fluviais a esgotar. Sistemas de 
esgotos estáticos e dinâmicos, com movimento continuo 
ou intermitente.

64 — Estudo hidráulico do sistema unitário ou de 
canalização unica.

Exemplos característicos. Sistemas separadores ou 
de dupla canalização. Exemplos característicos.

65. — Estudo comparativo desses sistemas de es
goto continuo, com uma ou duas canalizações. Estudo 
de sistemas separadores funcionando por aspiração (Ber
ber, Liernur e Burelli) e por ar comprimino (Shene).

6 6  — Rêdes de esgotos: seu traçado em planta e 
em perfil. Ramais, coletores e emisorios. Secções trans
versais e cálculos das redes,



67 — Construção das redes. Manilhas: recepção, 
assentamento e confecção dos varios tipos de junta. 
Precauções contra as fugas. O emprego da alvenaria 
do concreto e do ferro fundido nas galerias de esgoto. 
Construção dos accessorios das redes e instalações do
miciliares.

6 8  — Saneamento dos esgotos. Fechamento hidráu
lico. Ventilação. Limpeza e lavagem dos esgotos. Dre
nagem do sub solo.

69 — Estações elevatórias: estudo das bombas mo
tores e aparelhamento complementar.

70 — Lançamento das aguas de esgoto, nos rios 
e no mar.

«Estudo e redução de um projeto de esgoto para 
uma localidade. Orçamento».

VI -  HIDRÁULICA RURAL.

71 — Considerações gerais sobre a agua na agri
cultura. Relação entre a terra, a agua e a planta, dos 
pontos de vista fisico e quimico. Constituição do sub 
solo. Sondagens. Substancias fertilizantes em suspensão 
e dissolução na agua.

A — Irrigação.
72 — Importância da irrigação. Qualidade das aguas 

a empregar. Aguas nocivas. Quantidade dagua para as 
diversas culturas. Irrigação com agua de esgoto.

73 — Captação das aguas superficiais e do sub 
solo. Armazenação das aguas de chuva, açudes e bar
ragens. Exemplos, no Brasil e noutros paizes.

74 — Rêdes de irrigação. Métodos diversos de ir
rigação, estudo comparativo. Traçado e calculo dos ca
nais principais, secundários e dos regos.

75 — Estabelecimento das rêdes de irrigação, cons-



trução das obras de arte necessárias á distribuição da 
agua.

B — Dessecamento.
76 — Importância do dessecamento. Inconvenientes 

do excesso dagua no solo. Causas desse excesso e mo
dos de reconhece-lo. Quantidade dagua a esgotar.

77 — Dessecamento por escoamento continuo e dis- 
continuo e por elevação mecanica. Coumatagem. Exem
plos característicos desses trabalhos na França, na Ho
landa, na Italia.

78 — Drenagens, diversos sistemas de dreno, cal
culo de uma rede, direção, profundidade e afastamento 
dos drenos.

79 — Execução da drenagem e construção de obras. 
Accessorios. Obstrução dos drenos e meios de evita-la. 
Drenagens especiais.

«Estudo e redação de um projeto de irrigação e 
drenagem. Orçamentos >.

Constituem pontos vagos os de números: 1 a 9,
17, 27, 42, 43, 63 e 76.

Curitiba, 2  de março de 1932.

(a) Dr. Adriano Oustavo Ooulin.
Professor Catedrático.

Este programa foi aprovado em sessão de Congre
gação realizada em 1 1  de março.

Visto (a) R. Pimentel
Inspetor Federal.
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Higiene geral. Higiene industrial e dos edifícios. 
Saneamento e traçado das cidades.

2.° periodo do 3.° ano

Princípios geraes de higiene

1—Higiene, seu objeto-Im portância da h igiene- 
Posição cientifica da higiene -  Historia e evolução da 
higiene.

2  —Os micro-organismos -  Fórma e vida -  Suas 
funções -  Moléstias infecciosas -  Desinfecção -Estabele
cimentos de desinfecção.

3 — 0  solo -  Importância higiénica do s o lo -P ro 
priedades fisicas, químicas e biologicas -  Relações com 
o ar e com a agua -  Processos biologicos do solo.

4 —A agua -  Importância higiénica da a g u a -Q u a 
lidades -  Pureza das aguas e sua apreciação -  Critério 
de potab ilidade-A  analise das aguas: química, micro- 
grafica e bacteriológica.

5 — Noções de hidrologia -  Origem das aguas. 
Classificação -  Aguas meteóricas -  Aguas superficiaes -  
Aguas subterrâneas -  Estudo pluviometrico, hidráulico, 
topográfico e geologico das bacias.

6 — Contaminação e poluição das aguas e dos 
mananciaes -  Meios de descobri-las e evita-las -  Rela
ções da agua com as moléstias infecciosas: febre 
tifóide, cólera, disenteria, etc.

7 — 0  ar -  Importância higiénica do ar -  Com po
sição, pressão, temperatura e clima -  Humidade do ar. 
Movimentos do ar -  Ventos -  Luminosidade -  Eletrici
dade -  Radio atividade -  Poluição -  Vapores e gazes -  
Microbios do ar.



Condições de salubridade dos edifícios

8  —H um idade-C orretivos contra a humidade do 
solo e da atmosféra -  Embasamentos ventilados -  Pla
cas isoladoras de materiaes impermeáveis -  Pinturas 
hidrofugas -  Revestimentos diversos -Ventilação -  Des- 
secamento, etc. -  Sistema Knapp.

9 — Ventilação -  Teoria química -  Teoria fisica -  
Ventilação natural e artificial -  Sistemas de ventilação 
artificial -  inconvenientes e vantagens de cada sistema.

10 — Iluminação e aquecimento -  Iluminação na
tural -  Angulos de abertura e elevação -  Disposição 
das aberturas de iluminação -  Luz artificial -  Varios 
sistemas -  Vantagens e inconvenientes -  Processos ge- 
raes de aquecimento e refrigeração.

11 — Orientação -  Insolação -  Necessidade da inso
lação diréta -  Duração da insolação -  Gráficos -  Direção 
dos ventos dominantes -  Correntes secas e húmidas -  
Orientação das peças dos edificios.

12 —Habitações particulares
Influencia da habitação no desenvolvimento de varias 
moléstias -  Habitações anti-higienicas -  Habitações su
perlotadas -  Desinfecção das habitações.

13 — A agua na habitaçSuas qualidades e
proveniência -  Sua distribuição domicilaria -  Rêde c}e 
canalisação -  Accessories da rêde -  Reservatórios geraes 
e especiaes -  Natureza dos materiaes em pregados-A pa
relhos sanitarios.

14 -  Resíduos da alimen
na habitação.Seu afastamento -  Rêde de canalisação 

domicilaria -  Accessories da rêde -  Fechamento hidráu
lico -  Aparelhos sanitarios.

15 —Resíduos diversos Sua acção
deletéria -  Modos de captação e remoção.



Higiene industrial

16 —As industrias e o comercio -  Aguas residua- 
rias e detritos industriaes -  Gazes ou vapores, fumaças, 
poeiras e odores industriaes.

17 —Medidas geraes de proteção ás cidades contra 
as industrias e o comercio -  Perigos e inconvenientes 
nos transportes industriaes.

18 — As cidades industriaes -  Portos de mar e 
entrepostos comerciaes.



l.° periodo do 4.° ano

O meio urbano

\ —Condições físicas do Temperatura -  Hu
midade -  Pluviosidade -  Ventos -  Natureza geologica 
do solo -  Topografia.

2  — Circulação urbana.Causas de contaminação
da via publica: Germes de origem intestinal e urinaria, 
germes de origem bucal e pulmonal, germes de ori
gem cutânea -  Lamas e poeiras -  Efeitos da contamina
ção da via publica.

3 —Medidas geraes de
Saneamento do solo -  Enxugo e drenagem -  Defesa 
da via publica contra os germes patógenos -  Proteção 
do solo das cidades -  Revestimentos e calçamentos, em 
geral -  Conservação, irrigação, varredura e limpeza das 
vias publicas.

A alimentação

4 — Alimentação propriam Alimentos 
dados ao consumo publico -  Medidas geraes relativas 
ao saneamento da alimentação publica.

5 — Mercados e matadouros -  Condições a satis
fazer -  Local -  Inspeção e limpeza.

A agua na cidade

6 — Generalidades -  Agua necessaria aos usos in- 
dividuaes, domésticos, higiênicos e industriaes -  Quan
tidade de agua para as diferentes especies de consumo 
-  Variações de consumo -  Volumes a distribuir nas 
cidades.
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Tratamento e depuração das aguas para alimentação

7 — Generalidades. Correção dos caractères or- 
ganoléticos e fisicos -  Sabôr, odôr, côr, turbidez, tem
peratura -  Melhoria das propriedades químicas -  Are
jamento -  Redução da dureza -  Eliminação do ferro, 
do manganez, do clôro -  Acção das aguas sobre os 
materiaes das canalisações.

8 —Depuração bacteriológica -  Sedimentação -  Fil
tração natural -  Enrequecimento do lençol subterrâneo. 
Filtração artificial -  Filtros lentos.

9 — Depuração bacteriológica -  Filtros rápidos -  
Coagulação, sedimentação, filtração -  Varios sistemas 
de filtros -  Filtros Jewel.

10 —Processos fisicos e químicos de depuração-  
Calor -  Raios ultra-violetas -  Ozone -  Clóro e seus 
compostos -  Implantação das obras de depuração.

Os seres vivos
11 — Acção do homem -  As molcstias sociaes. 

Acção dos animaes -  Medidas geraes de saneamento 
relativas aos indivíduos -  Luta contra as moléstias 
transmissíveis e contra as moléstias sociaes.

Os detritos urbanos
12 — Esgotos sanitarios.Necessidade dos esgotos -

Especies de liquidos a esgotar -  Varios destinos e pro
cessos de evacuação -  Sistema estático -  Fóssas de 
varios tipos -  Inconvenientes e vantagens que apre
sentam.

13— Esgotos sanitarios.Sistema dinâmico -  Es
gotos pneumáticos -  Esgotos contínuos -  Suas caracte
rísticas -  Divisão e classificação -  Esgotos unitários -  
Esgotos separados, parcial e absoluto -  Vantagens e 
inconvenientes -  Critério para adoção.
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Tratamento e depuração das aguas de esgotos

14—Aguas servidas e imundas; perigos e dános -  
Processo de purificação -  Grande purificação -  Proces
sos varios -  Crivos e grades -  Caixas de areia e graxa 
-B a c ia s  de decantação -  Filtração -  Processos quími
cos e elétroliticos.

15 — Depuração biologica natural -  Diluição em 
cursos dagua e no mar -  Fenomenos de auto-depura- 
ção; depuração pelo solo -  Filtração e irrigação.

16 — Depuração biologica artificial -  Decantação 
e fermentação das lamas -  Fóssas céticas -  Fóssas 
Imhoff.

17 —Leitos bacterianos -  Leitos de contacto -  Lei
tos percoladores -  Construção -  Funcionamento -  Lamas 
ativadas -  Desinfeção do efluente.

Resíduos solidos urbanos

18 — Residuos solidos -  Origem e composição -  
Remoção do lixo -  Aparelhos e camaras de coletação -  
Os varios sistemas -  Separação das matérias inertes 
das matérias putreciveis -  Meios de transportes usuaes 
-  Veículos apropriados -  Canalisações subterrâneas.

Tratamento e depuração dos residuos solidos

19 —Tratamento do lixo -  Processos: lançamento 
ao mar, ao sólo, alimentação de porcos -  Utilização 
agricola e como combustível -  Incineração -  Tritura
ção -  Redução -  Tratamento biologico -  Célas Beccari.

20 —Cemiterios -  Situação e estabelecimento -  Re
moção e destruição dos cadaveres -  Inhumação e cre
mação -  Vantagens e inconvenientes.

21 —Regulamentos sanitarios.



Traçado das cidades

22 — Extensão das cidadPlanos e projétos -
Modos de extensão -  Estudos preliminares -  Concepção 
do projeto -  As teorias -  Sistemas de traçados -  Zonas -  
Quarteirões -  Parcelamento dos quarteirões.

23 — Ruas -  Orientação, composição e perfis -  Lar
gura das ruas e zonas de recuo -  Praças publicas -  
Parques e jardins -  Arborisação -  Circulação.

24 —Planos regionaes -  Cidades jardins e cidades 
satélites.

Curitiba, 2 de março de 1932.

Dr. Eduardo
Professor interino.

Este programa foi aprovado pela Congregação 
na sessão realizada em 11 de Março de 1932.

V I S T O .

R.
Inspetor Federal.
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Mecanica racional precedida 
de elementos de calculo vetorial.

1—Preliminares. Objeto e divisões da mecanica. 

Calculo vetorial.

2—Segmento sobre um eixo orientado. Vetores. 
Soma algébrica de vetores. Soma geometrica ou com
posição de vetores concurrentes. Diferença geometrica 
ou decomposição de um vetor em vetores concurrentes.

3 — Teorema das projeções. Produto algébrico 
de dois vetores. Produto geometrico de dois vetores.

Cinematica.

4 — Trajetória. Lei do movimento. Curva dos 
espaços. Movimento projetado. Velocidade media. 
Velocidade em um instante dado.

5 — Componentes da velocidade. Coordenados 
retilineas. Coordenados polares.

6 — Movimento uniforme. Aceleração. Desvio. 
Componentes tangencial e normal da aceleração.

7 — Coordenadas retilineas da aceleração. Coor
denadas polares.

8 — Movimento retilineo uniformemente variado. 
Movimento circular.

9 — Hodógrafa. Movimento curvilíneo variado. 
Movimento vibratorio simples.

10 — Acelerações centrais.
11 — Movimento relativo de um ponto.
12 — Movimento aparente. Metodo de Roberval 

para o traçado das tangentes.
13— T ranslação. Rotação.



14 — Movimento de uma figura plana em seu
plano; movimento elementar.

15 — Movimento de uma figura plana em seu
plano; movimento contínuo; aceleração.

16 — Movimento epicicloidal plano.
17 — Envolvente de uma curva movei. Movi

mento de um solido que tem um ponto fixo.
18 — Composição dos movimentos; composição 

das translações; composição das translações; composi
ção das translações e rotações.

19 — Movimento geral de um corpo solido livre; 
movimento elementar; movimento contínuo.

20 — Composição das acelerações. Teorema de 
Coviolis.

21 — Principio da inércia. Noção de força.
22 — Principio dos movimentos relativos. Forças 

constantes. Massa. Medida das forças.
23 — Principio da ação e da reação. Choque.
24 — Composição das forças.
25 — Equilíbrio de um ponto material livre. Apli

cações. Estabilidade do equilíbrio.
26 — Equilíbrio de um ponto que se desloca 

sobre uma superficie fixa. Reação normal.
27 — Equilíbrio de um ponto que desloca sobre 

uma curva fixa. Problemas.
28 — Momentos das forças concurrentes.
29 — Equilíbrio dos sistemas; composição das 

forças concurrentes e das forças paralelas.
30 — Momentos das forças paralelas em relação 

a um plano.
31 — Equilíbrio de um sistema de forços para

lelas. Momentos em relação a um eixo. Momentos

2
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em relação a um eixo. Momentos de uma força em 
relação a tres eixos retangulares.

32 — Teoria dos conjugados.
33 — Composição das forças aplicadas a um solido.
3 4 — Calculo da resultante geral e do conjugado

resultante de um sistema de forças aplicadas a um 
solido.

35 — Equilíbrio de um solido livre. Equilíbrio 
de um solido impedido por um obstáculo.

36—Equilíbrio de um solido tendo um ponto fixo. 
Equilíbrio de um solido tendo um eixo fixo. Equilí
brio de um solido que se aplica sobre um plano fixo.

37 — Centros de gravidade. Centro de gravidade 
de um sistema de pontos materiais. Coordenados do 
centro de gravidade de um corpo. Princípios geo
métricos.

38—Centro de gravidade das linhas homogeneas.
39 — Centro de gravidade das superficies homo

geneas.
40—Centro de gravidade dos corpos homogeneos.
41 — Equilíbrio dos sistemas deformáveis. Siste

mas articulados. Articulações esfericas.
42— Equilibrio dos cordões. Poligono funicular.
43 — Pontes suspensas.
44 — Equilibrio de um fio homogeneamente pe

sado. Catenaria.

Dinamica.

45 — Equações do movimento.
46—Movimento vertival de um ponto pesado no 

vacuo. Movimento ascendente. Movimento descen
dente.

47 — Movimento retilineo de um panto material 
atraido por um centro fixo proporcionalmente á distancia.
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48 — Movimento dos projeteis no vacuo.
49 — Movimento dos projeteis em um meio cuja 

resistência é proporcional á velocidade.
50 — Teorema da impulsão. Teorema das areas. 

Teorema da força viva.
51 — Trabalho das forças. Superfícies de nivel 

e potencial.
52—Teorema de Dirichlet. Exemplos.
53 — Forças centrais.
54 — Movimento dos planetas.
55 — Movimento de um ponto material atraido 

por um centro fixo na razão inversa do quadrado da 
distancia.

56 — Movimento de um ponto material sobre 
uma curva simples.

57 — Pêndulo cicloidal.
58 — Curvas tantocronas.
59 — Curvas braquistocronas.
60— Movimento de um ponto sobre uma super

fície fixa. Pêndulo esferico.
61 — Movimento relativo de um ponto. Equilí

brio relativo de um ponto.
62 — Movimento relativo de um ponto á super

fície da terra.
63 — Equilíbrio relativo de um ponto á super

ficie da terra.
64 — Movimento dos sistemas. Equações gerais. 

Teorema das quantidades de movimento.
65 — Teorema da impulsão. Teorema dos mo

mentos das quantidades de movimento.
66 — Teorema do centro de massa. Teorema das 

forças vivas.
67 — Principio da conservação da energia.
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68 — Momentos de inércia. Definições. Calculo 
dos momentos de inércia. Momento de inércia de um 
paralelipípedo retângulo homogeneo em relação a uma 
das suas arestas.

69 — Momento de inércia de um solido de revo
lução homogeneo em relação ao eixo. Momento de 
inércia de uma superficie plana homogenea em relação 
a uma reta de seu plano.

70 — Elipsoide de inércia.
7 1 — Movimento de um corpo solido em torno 

de um eixo fixo. Aplicação.
72 — Pêndulo composto. Problemas.

Curitiba, 2 de Março de 1932.

Valdemiro
Professor catedrático.

Este programa foi aprovado pela Congregação 
na sessão realizada em 11 de Março de 1932.

V I S T O .

Inspetor Federal.
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Programa da cadeira de Geometria 
analítica e Calculo infinitesimal

. 1 -  P A R T E

Geometria analítica

I — Preambulo filosoíico

a) — Apreciação geral:
1 — Definição da geometria e sua posição enci

clopédica como parte componente da logica; dupla 
forma, especial e geral, para solução das questões 
geométricas; diferenças essenciais entre a geometria 
especial e a geometria geral, resumidas na constituição 
puramente objetiva da primeira e no caracter subjetivo 
proprio á segunda.

Apreciação geral do contraste entre a uniformi
dade das especulações geométricas e a diversidade 
dos meios algébricos correspondentes, donde resulta a 
divisão necessaria da geometria geral em elementar 
ou algébrica e transcendente.

b) — Concepção fundamental:
Instituição carteziana da geometria geral : possi

bilidade da transformação universal das questões geo
métricas em pesquizas algébricas pela redução das 
noções de forma em considerações de grandeza, por 
intermedio das ideias de posição; instituição funda
mental dos sistemas de coordenadas; definição algé
brica dos tipos geométricos pela especificação da rela
ção dos movimentos gerais do ponto descrevente; 
subordinação do abstrato ao concreto pela correlação
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fundamental entre as figuras e as equações, apreciada 
objetivamente nos très modos relativos ás curvas pla
nas, ás linhas quaisquer e ás superficies.

Apreciação das reações geométricas sobre o ca
racter logico da algebra, resultantes da equivalência 
necessaria entre a ideia de equação e a ideia de lei ; 
retificação sistemática das noções abstratas de equa
ções determinadas e indeterminadas, em virtude das 
reações concretas.

2 —Sistemas de coordenadas; definição do siste
ma; diversidade infinita de construções que podem 
constituir um sistema; apreciação dos principais siste
mas; necessidade da adopção de um sistema unico, 
afim de instituir a uniformidade de definição que exige 
a geometria geral ; exame comparativo dos diversos 
sistemas e suas distinções essenciais quanto á natureza 
das linhas ou superficies que os constituem e quanto 
ao modo de variação proprio a cada uma delas.

Razões de preferencia do sistema retilineo, pela 
maior simplicidade no modo de combinação dos ele
mentos constituintes, completada pela mais facil varia
ção desses elementos, por simples translação; aprecia
ção do caso ortogonal e motivos da sua superioridade 
sobre qualquer outra inclinação; apreciação do sistema 
polar, como auxiliar necessário, suscetível, em diversos 
casos, sobretudo mecânicos e astronomicos, de maior 
simplificação das equações e de melhor interpretação 
concreta; exame comparativo dos dois sistemas, retilineo 
e polar, quanto á aplicação da lei cartesiana sobre 
o signal concreto.

Apreciação do sistema natural, expontanearnente 
resultante da definição de cada caso concreto; exame 
dos meios gerais para passagem da equação obtida

:



no sistema natural para a equação relativa ao sistema 
normal.

Exame e julgamento, de acordo com o destino 
filosofico da concepção cartesiana, dos dois casos in
versos que escapam ao principio fundamental da geo
metria geral, um relativo á omissão geometrica das 
soluções imaginarias e outro referente aos contornos 
descontínuos, sempre desprovidos de expressão algé
brica.

3 — Exame filosofico das reações mutuas da geo
metria e da algebra ou apreciação logica do principio 
de subordinação normal do abstrato ao concreto, com
pletada pela instituição das teorias da homogeneidade, 
da construção das formulas algébricas e da expressão 
da distancia entre dois pontos, em coordenadas reti- 
linas e polares, no plano e no espaço.

4 —Complemento da concepção fundamental pela 
aplicação do principio cartesiano á instituição das 
equações naturais, retilineas e polares, e primeiro es
boço da discussão do circulo, da elipse, da hiperbole 
e da parabola.

5 — Instituição das equações naturaes, retilineas 
e polares, e primeiro esboço de discussão da cissoide, 
da cicloide, da helice e da espiral.

c) — Materialismo concreto :

6 — Exame preliminar das duas teorias inversas 
relativas ao materialismo e ao espiritualismo; aprecia
ção geral da forma abstrata do materialismo, resul
tante das pretenções diretas da algebra ao dominio 
enciclopédico; exame e refutação do primeiro gráo 
do materialismo concreto, que define as pretenções 
indiretas da algebra ao dominio enciclopédico, por 
intermedio da geometria.



II.-Preambulo scienliíico

7 — Instituição geral e composição normal do 
preambulo scientifico. Teoria plana da linha reta, 
suas equações, retilinea e polar, e discussão dessas equa
ções; discussão geometrica da equação do 1.° gráo a 
duas variaveis: apreciação da situação propria a cada 
reta ou solução do problema da passagem; exame da 
disposição mutua de duas retas ou solução das duas 
questões, uma especial, relativa ao problema da incli
nação, outra geral, relativa á interseção; expressão do 
perpendicularismo e do paralelismo; exame e solução 
dos principais problemas compostos.

8 —Teoria geral da linha reta; determinação do 
seu par de equações retilineas, immediatamente dedu
zidas da equação plana pela consideração dos traços 
dos planos projetantes; apreciação da reta isolada ou 
solução do problema da passagem; solução dos pro- 
plemas relativos á inclinação de duas retas e á sua 
interseção; condições de perpendicularismo e de para
lelismo; solução dos principais problemas compostos-

9 —Teoria algébrica do plano; sua equação, for
necida sucessivamente por suas gerações retilinea e 
como superficie cilíndrica, conica, de revolução e re
grada; discussão geometrica das equações do 1 o gráo 
a tres variaveis; apreciação da situação propria a cada 
plano ou solução do problema da passagem; exame 
das disposições mutuas de dois planos pela solução 
dos problemas relativos á inclinação e á interseção; 
expressão do perpendicularismo e do paralelismo; 
exame e solução dos principais problemas compostos.

10 —Teoria da transposição dos eixos coordena
dos; apreciação filosofica do seu destino, quanto á 
formulação das figuras e á pintura das equações.



Transposição de eixos no plano: estabelecimento das 
formulas gerais proprias aos tres casos fundamentais 
relativos á simples translação ou mudança de origem, 
á pura rotação ou mudança de direção dos eixos e 
á translação acompanhada de rotação ou mudança, ao 
mesmo tempo, de origem e de direção dos eixos ; 
apreciação das mais usuais modificações das formulas 
fundamentais, relativas ás diferentes hipóteses sobre a 
inclinação dos eixos coordenados; aplicações carac
terísticas das formulas ; estabelecimento das formulas 
destinadas á passagem do sistema retilineo ao sistema 
polar ; formulas destinadas a mudar de pólo e de eixo 
polar.

11 — Transposição de eixos no espaço : estabele
cimento das formulas gerais que resolvem os tres casos 
fundamentais relativos á translação ou mudança de 
origem, á rotação ou mudança de direção dos eixos e 
á mudança, ao mesmo tempo, de origem e de direção 
dos eixos, com aplicação, para o caso das rotações, 
do principio geometrico de Carnot quanto á projeção 
de um contorno fechado sobre um eixo qualquer; 
apreciação da concepção algébrica de Lagrange para 
o estabelecimento das formulas gerais de transposição 
de eixos e que fornece um novo exemplo característico 
da subordinação normal do abstrato ao concreto.

12 —Instituição das formulas de Euler, que redu
zem o cortejo de relações, referindo todos os coefi
cientes das formulas gerais a tres ângulos indepen
dentes; aplicações especiais das formulas de Euler e 
instituição direta dessas formulas secundarias.

III. -  Coordenação especial

13 — Exame e apreciação da coordenação especial 
que constitue o domino direto da geometria algébrica,



sua decomposição em duas partes, uma geometrica, 
que caracteriza a eficacia concreta do abstrato, outra 
algébrica, caracterisando a reação abstrata do concreto; 
subdivisão necessaria da constituição concreta em duas 
partes, normalmente sucessivas, uma subjetiva, abran
gendo as teorias gerais aplicaveis a todos os assuntos, 
outra objectiva, instituindo a geometria comparada.

a ) —Constituição concreta:

l.o —Teorias subjetivas:

Teoria do numero de pontos determinantes; sua 
apreciação como a mais propria a caracterizar a gene
ralidade do principio cartesiano e como a unica co
mum a todos os sistemas de coordenadas; extensão 
logica de suas leis ás condições quaisquer da deter
minação das tiguaras, restrição dessas leis ao caso das 
passagens pela maior facilidade de formulação. Apre
ciação dos dois casos essenciais, quando o lugar geo
métrico é algebricamente definido pela sua equação 
mais completa ou por uma equação particular; regra 
fundamental para solução do l.o caso e sua modifica
ção essencial pela consideração dos pontos singulares; 
redução do 2.° caso ao caso precedente por meio de 
uma transposição indeterminada de eixos, efectiva ou 
simplesmente concebida; metodo subsidiário baseado 
na analise direta da definição do lugar geometrico. 
Casos das linhas planas e não planas e das superficies.

14 —Teoria dos diâmetros; definição geometrica 
dos diâmetros e métodos gerais para sua determina
ção; teoria inversa dos diâmetros. Casos das linhas 
planas e das superficies. Métodos especiais para de
terminação dos diâmetros retilineos e planos diame
trais. Caso dos diâmetros das linhas não planas e 
suas anomalias especiais. Aproximação notável entre



esta teoria e a das tangentes, reconhecida pelas respe
tivas definições.

15 —Teoria dos centros: definição de centros e 
sua apreciação geral comparada com a teoria prece
dente dos diâmetros; métodos gerais para sua deter
minação, o primeiro fundado sobre a teoria dos diâ
metros e o segundo direto; apreciação destes dois 
métodos donde resulta a superioridade do segundo. 
Casos das linhas planas e das superficies.

16 —Teoria algébrica da semelhança das linhas 
planas; extensão da noção geometrica de Semelhança 
aos casos curvilíneos; apreciação geral desta teoria ; 
apreciação dos dois métodos principais de semelhança; 
metodo subsidiário baseado na analise direta da de
finição do lugar geometrico, pela aplicação do prin
cipio de Clairaut que reduz a diversidade das figuras 
semelhantes á desigualdade de suas escalas.

17 —Teoria algébrica da semelhança das linhas 
não planas.

18 —Teoria algébrica da semelhança das super
fícies.

2 °  — Parte objetiva :
19 — Apreciação fundamental da geometria com

parada ; instituição objetiva da geometria cartesiana, 
quanto ao seu dominio elementar, sua decomposição 
em duas partes, uma relativa á apreciação do principio 
algébrico da taxonomia geometrica, outra constituída 
por suas aplicações características.

Taxonomia geometrica
Apreciação geral dos princípios taxonomicos ex- 

tendidos aos diversos dominios enciclopédicos ; neces
sidade da maior complicação dos fenomenos para 
maior perfeição desses princípios, baseados sempre



nas mais amplas manifestações das analogias e dos 
contrastes; aplicação ao caso geometrico sob os seus 
dois aspetos referentes ás linhas e ás superficies; pre- 
eminencia dos princípios taxonomicos das superficies, 
fundada na sua maior variedade de caracteres.

Apreciação dos diferentes meios algébricos para 
classificação das linhas, quanto ao gráo da equação, 
o numero de seus termos e a sua natureza ; classifica
ção deduzida do numero de pontos determinantes ; 
inanidade de todos os meios algébricos e geométricos 
para a classificação das linhas e apreciação dos seus 
motivos fundamentais.

20— Classificação das superficies ; exposição da 
concepção fundamental de Monge; definição das famí
lias de superficies ; impossibilidade de instituir entre 
as familias uma hierarchia, resultante da impossibilidade 
de uma classificação das linhas; apreciação abstrata 
das equações a tres variaveis, contendo uma função 
arbitraria ; possibilidade de uma multiplicação indefi
nida de familias de superficies, em virtude da con
cepção fundamental ; meio geral para formação da 
equação coletiva de uma familia dada e para o caso 
reciproco.

Aplicações características:

21 — Apreciação geral da marcha característica 
propria á discussão geometrica de uma equação qual
quer, primeiramente quanto ás ordenadas e depois quanto 
ás tangentes; determinação do sentido da curvatura 
de cada curva e dos variações que ella comporta.

Teoria elementar das tangentes e das asintotas, 
com a exclusiva aplicação dos meios fornecidos pela 
algebra direta e somente quanto aos pontos necessá
rios á discussão geometrica das equações.



22 —Discussão das equações binômias, unicas que 
algebricainente representam duas verdadeiras familias 
de curvas, a das parabolas e a das hiperboles. Apre
ciação das familias de parabolas, quando as duas va
riáveis se acham separadas: subdivisão natural desta 
familia em tres generös, pela consideração do expoente 
que marca o gráo da equação. Apreciação da familia 
de hiperboles, quando se verifica a coexistência, num 
termo, das duas variaveis; subdivisão natural desta 
familia em dois generös, conforme o gráo da equação 
fôr par ou impar. Determinação da distancia minima 
da origem das coordenadas a uma hiperbole qualquer.

23 — Discussão geometrica especial das equações 
do 2 .0  gráo a duas variaveis; destino fundamental e 
caracter proprio desta discussão; distinção das tres 
curvas, parabola, elipse e hiperbole, algebricamente 
definidas por essas equações; apreciação geral das 
tres curvas quanto ás suas propriedades principais; 
analise dos casos excepcionais. Simplificação da equa
ção geral do 2.° gráo a duas variaveis, por uma es
colha conveniente de eixos e pela mudança de origem 
das coordenadas.

24 — Estudo especial das curvas do 2.o gráo ; 
apreciação geral deste estudo. Teoria dos focos e 
diretrizes, particular ás curvas do 2.° gráo; definição 
algébrica e geometria de foco e de diretriz; apreciação 
dos dois métodos para a sua determinação; solução 
dos problemas principais relativos aos focos e ás dire
trizes; simplificação que sofre o metodo geral para 
com toda a equação onde as variaveis são separadas.

25 —Teoria da parabola; discussão da sua equa
ção simplificada, relações geométricas entre o circulo 
e a parabola; determinação do foco e da diretriz e 
principais propriedades focais da curva; solução gra-
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fica e algébrica para a determinação da parabola por 
seu foco ou sua diretriz e dois de seus pontos, ana
lise dos simptomas algébricos da impossibilidade geo
métrica ; apreciação das principais propriedades da 
parabola quanto ás tangentes e aos diâmetros; recons
trução de todos os elementos geométricos de uma 
parabola, conhecido um arco qualquer de sua circum- 
ferencia.

26 —Teoria da elipse: discussão e construção de 
sua equação simplificada; relação geometrica entre a 
elipse e o circulo ; apreciação da elipse como lugar 
do vertice de um triângulo invariavel deslisando entre 
duas retas retangulares; teorema das cordas suple
mentares e seus limites de inclinação ; apreciação das 
propriedades focais da elipse e problemas correspon
dentes; apreciação das principais propriedades da 
elipse quanto ás tangentes e aos diâmetros ; lugar do 
vertice de um angulo variavel circunscrito á elipse; 
equação da curva referida a seus diâmetros conjugados; 
teoremas d'Apollonius; determinação dos elementos 
geométricos da curva, conhecido um arco qualquer 
de sua circunferência.

27 -  Teoria da hiperbole: discussão de sua equa
ção simplificada ; determinação de suas asimptotas ; 
dupla relação entre a hiperbole e a parabola ; teorema 
das cordas suplementares; determinação dos fócos e 
diretrizes e principais propriedades focais da curva; 
determinação completa, grafica e algébrica, de uma
curva do segundo gráo conhecido um fóco ou uma
diretriz e tres pontos ; apreciação das principais pro
priedades da hiperbole quanto ás tangentes, aos diâ
metros e ás asintotas ; equação da curva referida a
seus diâmetros conjugados; teorema d'Apollonius; teo
rema das transversais e sua apreciação como definição



fundamental da hiperbole ; equação da curva referida 
ás suas asintotas ; determinação dos elementos geo
métricos da curva, conhecido um arco qualquer de 
sua circunferência.

28 — Apreciação das curvas do 2 ° gráo como 
seções cônicas ; seções planas do cilindro circular reto; 
equação geral das seções planas do cone circular, 
origem comum das 1res curvas do 2.° gráo ; apreciação 
da parabola, da elipse e da hiperbole como seções 
cônicas.

29 —Construção das equações a uma só incognita: 
apreciação geral desta questão ; seu principio funda
mental ; sua indeterminação necessaria ; exemplos de 
construções de equações transcedentes ; apreciação ge
ral da construção das equações algébricas; exame 
especial dos quatro primeiros gráos.

30 — Teoria das superficies cilíndricas; equação 
geral desta familia; condições para que uma equação 
represente uma superficie cilíndrica; determinação da 
função arbitraria, conhecida a diretriz do cilindro e 
quando o cilindro deve ser circunscrito a uma super
ficie dada.

31 — Teoria das superficies cônicas; equação cole
tiva desta familia; condições para que uma equação 
represente utna superficie conica; determinação da fun
ção arbitraria, conhecida a diretriz do cône e quando 
o cône é circunscrito a uma superficie dada.

32 — Teoria das superficies de revolução ; sua 
apreciação geral ; equação coletiva desta familia e sua 
simplificação quando o eixo da superficie serve de um 
dos eixos coordenados; condições para que uma equa
ção represente uma superficie de revolução ; determi
nação da função arbitraria conhecida a diretriz da 
superficie de revolução e aplicações aos casos da linha



reta e da helice; caso geral onde a diretriz é o pro
prio meridiano da superficie e sua aplicação ás seções 
do cone.

33 —Teoria das superficies conoides ; sua aprecia
ção geral ; equação coletiva desta familia por uma 
escolha favoravel dos eixos coordenados ; condições 
para que uma equação represente uma superficie co- 
noide; determinação da função arbitraria conhecida 
a diretriz e quando a conoide é circunscrita a uma 
superficie dada ; aplicação especial á equação do para- 
fuzo retangular; caso em que a diretriz é uma curva 
plana paralela a um dos planos coordenados.

34 — Simplificações da equação completa do
2.0 gráo a tres variaveis pela mudança de direção 
dos eixos coordenados e pela mudança da origem.

35 —Superficies do 2.o gráo. Exame e discussão 
do tipo proprio ás superficies dotadas de centros : 
apreciação do elipsoide, do cilindro eliptico e do 
elipsoide de revolução, apreciação do hiperboloide 
continuo, do cilindro hiperbólico e dos cones eliptico 
e hiperbólico, apreciação do hiperboloide descontinuo.

36 —Exame e discussão do tipo proprio ás super
ficies sem centro : apreciação do paraboloide eliptico, 
do paraboloide de revolução e do cilindro parabolico; 
apreciação do paraboloide hiperbólico.



II,  P A R T E

Calculo diferencial

I — Preambulo filosoíico

37 — Apreciação dos motivos fundamentais, de 
ordem concreta, que deram origem ao calculo das re
lações indiretas; impossibilidade, na maioria dos casos, 
do estabelecimento das equações geométricas pelos 
meios diretos da algebra; recursos aos meios indiretos. 
Apreciação geral da instituição infinitesimal : exame e 
julgamento da sua fase inicial pela apreciação dos 
métodos empregados por Archimedes e seus suces
sores ; apreciação da sua fase preparatória pelo exame 
geral do duplo preambulo, um relativo á geometria 
diferencial com os trabalhos devidos a Fermat sobre 
os problemas das tangentes e dos maxima e minima 
e a Huyghens sobre a teoria da curvatura, outro rela
tivo á geometria integral, com os trabalhos devidos 
á Cavalieri e Walis sobre a quadratura.

Apreciação da phase definitiva da instituição in
finitesimal pelo exame filosofico da concepção leib- 
nitziana; apreciação do principio fundamental em que 
baseia a concepção de Leibnitz a instituição, abstrata e 
concreta, da coordenação geral dos infinitamente pe
quenos; equivalência dos dois modos de formação da 
escala infinitesimal, geometricamente obtida por dife
renciações consecutivas e algebricamente pelas potên
cias sucessivas de um mesmo elemento; apreciação 
direta das facilidades decorrentes do principio leib- 
nitziano para o estabelecimento das equações, pela 
substituição, sempre possivel, dos elementos reais do 
fato concreto por elementos ideais mais simples; apre
ciação da superioridade filosofica das equações indi-



retas sobre as equações diretas, quanto aos dois attri
butes de simplicidade e generalidade.

38 —Exame das duas outras concepções principais 
proprias ao calculo infinitesimal, uma devida a Newton 
com a instituição dos métodos dos limites e das fluxões, 
outra devida a Lagrange com a instituição do metodo 
das derivadas.

Estudo comparativo das tres concepções; julga
mento scientifico e logico, de cada um delias. Apre
ciação e julgamento do raciocínio de Carnot para 
demonstrar a racionalidade do principio leibnitziano; 
exame da verdadeira natureza essencialmente indutiva 
desse principio.

Apreciação da divisão natural da geometria trans- 
cedente em diferencial e integral, correspondente á 
distinção normal entre as teorias preparatórias e as 
questões finais ou entre as propriedades das figuras 
e a medida da extensão; distinção das tres classes de 
questões da geometria transcedente, segundo que a 
solução exige somente o calculo diferencial, ou so
mente o calculo integral ou seu concurso sucessivo, 
a primeira dessas classes constituindo a geometria 
diferencial e as duas ultimas a geometria integral; 
exame da composição propria da geometria diferencial, 
consubstanciada em um preambulo que institue as 
regras abstratas da diferenciação e suas aplicações 
algébricas, e na parte concreta que a caractérisa direta
mente.

II.-Preambulo abstrato
a) Instituição geral das

39 — Apreciação geral da teoria da diferenciação; 
redução da sua coordenação normal ao conhecimento 
de doze leis fundamentais, dez relativas á diferenciação



de cada um dos elementos algébricos ou formações 
simples, urna relativa á redução do caso da plurali
dade ao da unidade e a ultima que reduz o caso 
implicite ao caso explicito. Estabelecimento das leis 
especiais sobre a diferenciação imediata ou das for
mulas a uma só variavel; diferenciação de cada um 
dos dez elementos algébricos ou formações simples 
e apreciação das suas ligações mutuas.

40 —Diferenciação das formulas compostas: esta
belecimento das leis subsidiarias correspondentes; apli
cação aos exemplos mais usuais.

41— Diferenciação sucessiva das formulas de uma 
só variavel : exame das formulas gerais das diferenciais 
de diversas ordens, supondo a variavel inteiramente 
livre e depois mediante a restrição que consiste em 
considerar a variavel uniformemente crescente; aprecia
ção do modo uniforme de diferenciação successiva por 
uma aplicação convenientemente repetida das regras 
proprias á diferenciação de primeira ordem ; aprecia
ção da equivalência, para todas as ordens, entre a 
derivada e a relação ou quociente diferencial.

42 — Diferenciação coletiva ou das formulas de 
duas ou mais variaveis; exame dos diversos gráos de 
pluralidade pelo emprego facultativo da substituição 
da simultaneidade dos acréscimos por sua sucessão; 
apreciação da lei fundamental que reduz a diferencia
ção coletiva ao caso das formulas a uma só variavel, 
estabelecendo que a diferencial total é sempre equi
valente á soma das diferenciais parciais.

43 —Diferenciação sucessiva das formulas de duas 
ou mais variaveis; exame do principio inversivo de 
Nicolau Bernouilli, complementar da lei da diferencia
ção coletiva extendida ás ordens superiores; aprecia
ção das diferenciais de diversas ordens para os diver-



sos gráos de pluralidade; exame da simplificação que 
comportam essas diferenciais na hipótese do cresci
mento uniforme das variaveis.

44 — Diferenciação das formações implícitas ou 
das equações ; apreciação da diversidade necessaria 
entre as diferenciações implicita e explicita decorrente 
da interdição propria á resolução das equações; neces
sidade da consideração dos diferentes gráos de impli- 
cidade, proveniente da interdição propria á eliminação. 
Apreciação dos diferentes gráos de implicidade para 
os casos da unidade e da pluralidade de variaveis; apre
ciação da lei que reduz o caso da diferenciação implicita 
ao caso explicito.

45 — Apreciação das leis proprias ás transforma
ções diferenciais resultantes da mudança da variavel 
independente, geometricamente prescrita pela mudança 
de coordenadas; apreciação do seu destino normal 
exame dos diferentes casos que se apresentam.

b)—Aplicações algébricas do calculo diferencial

46 — Apreciação das transformações em series ; 
seu aperfeiçoamento pela aplicação do calculo das 
relações indiretas que desenvolve e généralisa con
venientemente o metodo fundamental dos coeficientes 
indeterminados; apreciação da serie geral de Maclaurin 
e de suas aplicações ; apreciação da serie de Taylor, 
por sua dedução da de Maclaurin, por sua instituição 
direta e por suas aplicações mais características; apre
ciação de serie de João Bernouilli e de suas aplica
ções ; apreciação do metodo instituído por Lagrange 
e suas aplicações gerais e características. Extensão dos 
métodos já estabelecidos ás funções explicitas de mais 
de uma variavel e as funções implícitas. Apreciação 
dos aperfeiçoamentos extremos da instituição das series.



47 — Apreciação da teoria dos maxima e minima; 
noções gerais e exame sumario dos meios fornecidos 
pela algebra ordinaria para a sua determinação. Apre
ciação dos meios diferenciais ; caracter fundamental do 
estado maximum ou minimum ; exame da teoria dife
rencial para o caso das formações explicitas de uma 
só variavel, nos casos normais e nos excepcionais; 
extensão expontanea do caracter fundamental ás fun
ções de muitas variaveis independentes; exame do caso 
das formações implicitas; aplicações características.

48 —Avaliação dos simbolos indeterminados ; no
ções gerais e apreciação dos recursos fornecidos pela 
algebra direta para tais avaliações. Apreciação da regra 
fundamental de l'Hopital para com as diferentes for
mas que reveste a indeterminação das formações ex
plicitas de uma só variavel ; apreciação da indetermi
nação das formações explicitas de duas variaveis e das 
formações implicitas; aplicações características.

III.-Constituição concreta

a)—Teorias subjetivas

49 —Teoria das tangentes : noções gerais e apre
ciação dos métodos fornecidos pela algebra elementar 
para a determinação do coeficiente angular da tangente. 
Apreciação direta da teoria diferencial das tangentes; 
solução da questão fundamental relativa á direção da 
tangente ; exame das expressões proprias ás normais, 
subtangentes e subnormais.

Apreciação dos diversos problemas sobre as tan
gentes ; tangente paralela a uma reta dada e tangente 
obrigada e passar por urn ponto exterior; expressão 
geral do contato indeterminado entre uma reta e uma 
curva; tangente comum a duas curvas dadas; apre



ciação do contato mutuo de duas curvas quaisquer. 
Aplicação da teoria das tangentes á determinação 
dos maxima e minima. Teoria polar das tangentes. 
Apreciação das tangentes ás linhas não planas.

50 —Teoria dos planos tangentes ; noções gerais; 
apreciação das equações proprias aos planos tangentes 
e ás normais a uma superficie qualquer; exame dos 
problemas acessorios ; planos tangentes paralelos a um 
plano dado e planos tangentes que contêm uma reta 
dada; apreciação do contato indeterminado entre o 
plano e uma superficie qualquer; exame da conexi- 
dade espontanea entre a teoria dos planos tangentes 
e a teoria dos maxima e minima. Apreciação geral 
da ligação natural entre as duas teorias das tangentes 
e dos planos tangentes.

51—Teoria das asintotas ; noções gerais, apre
ciação dos motivos que determinam a restrição dessa 
teoria ao caso das asintotas retilineas ; apreciação 
do primeiro metodo para a determinação das asin
totas, indireto, baseado na consideração das tangentes; 
apreciação do segundo metodo, direto, baseado na 
consideração do asintotismo como resultante do 
afastamento ao infinito das duas intersecções de uma 
secante ; exame comparativo destes dois métodos ; 
condições algébricas do asintotismo entre uma reta 
e uma curva dada ; condições do asintotismo entre 
duas curvas ; apreciação do metodo subsidiário para 
a determinação das asintotas ; exame da teoria polar 
das asimptotas retilineas ; aplicações características.

52 —Teoria da curvatura das linhas planas; no
ções gerais e exame historico desta teoria ; sua insti
tuição por Huighens, pela concepção geral segundo 
a qual a curvatura de uma linha póde ser sempre, em 
cada ponto, comparada á do circulo correspondente.



Instituição infinitesimal da teoria ; apreciação dos dois 
métodos de determinação da curvatura, o primeiro 
pela flexão, onde a curvatura é medida pela relação 
entre o angulo de duas tangentes consecutivas e o 
comprimento do elemento correspondente; o segundo- 
menos direto e mais fecundo, pelo circulo osculador 
determinado em cada ponto de toda a curva plana ; 
equivalência dos dois métodos ; apreciação das evo
luías e evolventes, resultantes do exame comparativo 
da curvatura nos diferentes pontos de uma mesma 
linha ; formulação da evoluta, sua importância e suas 
propriedades ; concepção das envoltorias e envolvidas 
e exame das suas propriedades.

53 — Teoria geral dos contatos; noções gerais, 
sua instituição, devida a Lagrange, pelo metodo das 
derivadas; sua instituição mais simples, mais direta e 
mais fecunda pelo metodo infinitesimal. Exame da 
teoria da curvatura baseada sobre a dos contatos, 
donde resulta o verdadeiro aspeto filosofico do prin
cipio do circulo osculador; apreciação dos contatos de 
diversas ordens ; consideração suplementar dos pontos 
excepcionais.

54 —Teoria da curvatura das linhas não planas ; 
noções gerais ; apreciação do plano osculador, exame 
da sua equação pela determinação das suas tres cons
tantes; exame dos diferentes métodos para a deter
minação das curvaturas de flexão ; apreciação da cur
vatura de torsão, primeiro por uma relação analoga á 
da flexão, depois por meio da esfera osculatriz e 
emfim pela helice osculatriz.

55 —Teoria da curvatura das superficies ; noções 
geraes; apreciação da teoria dos contatos; exame das 
dificuldades proprias ás superficies comparadas com 
as linhas e resultante da multiplicidade mais rapida



das condições de osculação em relação ao acréscimo 
do numero dos parametros; apreciação dos contatos 
do plano, da esfera, do cilindro e do cône com uma 
superficie qualquer; instituição da teoria dos contatos 
pelo metodo das derivadas. Apreciação dos diferentes 
métodos para a determinação do raio de curvatura de 
uma superficie. Exame da medida da curvatura das 
superficies pela apreciação das linhas de curvatura.

b) — Complemento objetivo

56 — Apreciação geral da constituição algébrica 
das familias de superficies; aperfeiçoamento geral da 
instituição das familias geométricas pela substituição 
das equações diferenciais ás equações finitas. Apre
ciação do primeiro modo proprio aos tipos coletivos 
diferenciais, onde cada familia é caracterisada por uma 
propriedade do plano tangente. Aplicações deste pri
meiro modo. Caso das superficies cilíndricas, onde o 
plano tangente é paralelo á direção das geratrizes ; 
equação diferencial desta familia; reconhecimento da 
natureza cilíndrica de uma superficie especial.

57 —Caso das superficies cônicas; equação dife
rencial desta familia, onde o plano tangente deve 
sempre passar no vertice; caracter conico de uma su
perficie qualquer. Caso das superficies de revolução; 
equação diferencial desta familia, geometricamente 
caracterisada pela perpendicularidade do plano tangente 
ao plano meridiano; condições para que uma super
ficie seja de revolução; casos particulares mais notá
veis. Casos das superficies conoides; equação dife
rencial desta familia, caracterisada pelo fato do plano 
tangente, cortado paralelamente ao plano fixo, fornecer 
uma reta susceptível de encontrar o eixo do corpo; 
caracter conoide de uma superficie. Obtenção de tipos
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coletivos diferenciais pela definição qualquer do grupo 
conveniente concebido.

58—Teoria das envoltorias, que fornece o segundo 
modo de apreciação dos tipos coletivos diferenciais; 
noções gerais ; equação da envoltoria ; apreciação do 
contraste necessário que apresentam, sob o aspecto 
desta teoria, as linhas e as superficies ; equivalência 
dos dois modos de conceber os tipos coletivos dife
renciais; apreciação das familias de superficies como 
constituindo sistemas de envoltorios; complemento da 
teoria da classificação pela consideração das superficies 
envoltorias. Exame das familias de superficies ema
nadas do tronco plano; superficies cilíndricas e côni
cas; superficies desenvolviveis. Exame das familias 
de superficies emanadas do tronco esferico.



III. PARTE

Geometria integral

I.—Preambulo filosofico

59 — Complemento da apreciação filosofica da 
instituição infinitesimal pelo estudo do metodo inverso 
da integração. Apreciação da logica infinitesimal, sob 
o seu duplo aspecto, como diretamente aplicavel a 
todos os dominios das especulações humanas ; exame 
especial do seu destino matematico ; apreciação das 
imperfeições radicais da integração, que caractérisa 
o estado real, comparada com a extensão logica da 
diferenciação que é a expressão do estado de gene
ralidade.

Exame geral do plano que convem á geometria 
integral ; divisão natural do seu estudo em um domi- 
nio subjetivo e um complemento objetivo ; apreciação 
do predomínio, em cada uma dessas partes, do abs
trato sobre o concreto, motivado pela simples insti
tuição na geometria de um metodo essencialmente 
destinado á mecanica.

II.—Coordenação especial

a )—Dominio
Constituição abstrata —

60 —Noções fundamentaes sobre a integração das 
formulas de uma só variavel. Apreciação abstrata das 
integrais definidas e indefinidas; exame da sua dupla 
imagem concreta. Exame comparativo da diferenciação



explicita e da integração correspondente que constituem 
estudos inversos; apreciação dos elementos da inte
gração fundamental ou integrais imediatas; exame do 
preceito que reduz a integração dos polinomios á dos 
monomios e da relação geral entre dois casos inversos 
de que um tem por fator finito o que no outro é 
diferenciado. Apreciação geral do problema da inte
gração explicita como consistindo em reduzir todas 
as formulas a qualquer dos casos fundamentais, por 
transformações ou decomposições.

61— Instituição especial dos métodos de integra
ção por decomposição, por partes e por substituição; 
aplicações caracteristicas. Exame da coordenação ra
cional propria á integração das formulas. Reflexões 
gerais sobre a imperfeição da doutrina integral que 
torna evidente o destino essencialmente logico da geo
metria geral; exame comparativo dos casos diferencial 
e integral aos casos aritmético e algébrico, donde 
resulta a perfeição das avaliações e diferenciações e a 
eterna imperfeição das resoluções e integrações.

62 — Apreciação da integração das formulas com
postas dos tres primeiros pares algébricos; exame 
especial da integração das formulas algébricas racionais 
de forma inteira e fracionaria ; aplicações caracteristicas.

63 —Exame especial da integração das formulas 
algébricas irracionais; apreciação dos principais arti
ficies destinados a reduzir este caso ao das frações 
mais usuais. Apreciação geral da integração das formu
las algébricas, que sonstitue o ramo menos imperfeito 
do calculo integral ; subordinação do caso principal 
da integração das frações desprovidas de radicais, á 
resolução de equações de um gráo qualquer, ou, exame 
filosofico das imperfeições da algebra direta reagindo 
sobre a algebra indireta.



64 —Apreciação da integração das formulas trans- 
cedentes ou compostas dos dois últimos pares algébri
cos; exame dos tipos transcedentes que se reduzem ás 
formulas algébricas pela mudança da variavel; exame 
da integração das formulas trigonométricas.

65 —Apreciação da integração sucessiva das for
mulas de uma só variavel; aplicações caracteristicas.

66 —Noções fundamentais sobre a integração das 
formulas de mais de uma variavel independente; sua 
redução, sempre possivel, ao caso de uma só variavel. 
Exame especial da integração das formulas somente 
compostas de duas variaveis independentes; apreciação 
da condição de integrabilidade; redução deste caso ao 
de uma só variavel. Extensão da integração colletiva 
a qualquer pluralidade de variaveis; redução sucessiva 
de cada gráo precedente; determinação do comple
mento por uma combinação crescente de integrações; 
exame das condições de integrabilidade para cada 
gráo de pluralidade. Apreciação da integração suces
siva das formulas de duas ou mais variaveis.

67—Apreciação do duplo suplemento, primeira
mente. algébrico, depois numérico, que exige a imper
feição geral da 'integração explicita. Apreciação do 
suplemento algébrico ou da integração por series; 
exame dos seus diversos modos de instituição, gerais 
e especiais; integração por series das formulas de or
dem superior á primeira, com aplicação dos métodos 
de Maclaurin, Taylor e dos coeficientes indeterminados; 
exame das formações elipticas.

68 —Apreciação do suplemento aritmético: exame 
do duplo modo de apreciação, um geral, outro espe
cial, que comporta a avaliação direta das integrais 
definidas; exame especial do metodo geral e aplicações
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características da formula dos trapézios e da formula 
de Thomaz Sympson ; exame do metodo especial dos 
principais artifícios decorrentes.

Constituição

69 —Instituição da geometrica subjetiva pela solu
ção geral das diversas questões relativas á medida 
racional da extensão ; divisão normal deste estudo, sob 
o ponto de vista concreto, em dois grupos, um rela
tivo ás linhas e outro ás superficies e que fazem surgir 
a distinção abstrata entre as integrais simples e as 
duplas; apreciação de um terceiro grupo, intermediário, 
relativo ás superficies e que só exige uma integração; 
divisão do grupo inicial em quadraturas e retificações 
e do grupo final em cubaturas e quadraturas.

Apreciação da theoria da quadratura das areas 
planas; apreciação dos recursos fornecidos pela algebra 
direta ; exame dos métodos de Cavalieri e Wallis. 
Exame do metodo de Leibnitz ou obtenção da equa
ção diferencial do problema das quadraturas, em co
ordenadas retilineas; sua formulação para com qual
quer outro sistema por transformações convenientes ; 
formula polar da quadratura, sua obtenção indireta e 
depois direta. Aplicações características. Apreciação 
geral das imperfeições radicais das quadraturas e por
tanto das outras medidas da extenção pela impotência 
da algebra indireta e insufficiencia da algebra direta.

70 —Teoria da retificação das curvas planas e 
não planas ; apreciação das formulas retilinea e polar 
correspondentes ; aplicações. Exame comparativo das 
equações proprias ás quadraturas e ás retificações, por 
onde se verifica que a retificação é sempre mais dificil 
do que a quadratura, salvo casos muito excepcionais.



71 — Teoria da quadratura e da cubatura das 
diversas formas excepcionais e sobretudo dos corpos 
redondos, cuja medida exige apenas uma integração- 
Aplicações.

72 —Instituição geral das cubaturas e das quadra
turas que exigem duas integrações; apreciação das 
formulas, retilinea e polar, das cubaturas dos corpos 
e das quadraturas das superficies, de forma qualquer. 
Aplicações características.

b) -  Complemento objetivo

Constituição abstrata — integração implícita:

75 — Apreciação geral da integração implícita ; 
divisão do seu dominio em duas partes principais, 
caracterisadas respetivamente pela unidade e pela plu
ralidade de variaveis independentes; exame da distinção 
relativa á ordem diferenciai. Apreciação da integração 
implícita relativa ás equações de primeira ordem para 
com uma só variavel independente; apreciação dos 
métodos de João Bernouilli, de Euler e de Newton.

74 —Teoria das integraes excepcionais ; apreciação 
geral e especial desta teoria construída por Lagrange 
e seu julgamento final como a unica concepção ver
dadeiramente normal que apresenta o conjunto da 
integração implícita.

75 —Apreciação da integração das equações de 
uma ordem qualquer de uma só variavel independente; 
exame normal das dificuldades decorrentes de eleva
ção da ordem, no caso implícito ; maior generalidade 
da integral, correspondente á natureza mais indireta 
da relação diferencial; apreciação do numero de cons
tantes arbitrarias da integral geral sempre igual á ordem 
considerada ; exame da extensão logica da integração



implícita de uma ordem qualquer e insuficiência dos 
meios scientificos.

76. — Exame da integração sucessiva das equa
ções. Apreciação das equações lineares e do puplo 
caso a que dão lugar. Aplicações características.

77 — Apreciação da integração implicita a mais 
de uma variavel independente; exame dos dois casos 
distintos relativos á consideração das equações totais 
e das equações parciais.

78 — Apreciação da integração das equações par
ciais; redução do caso total ao caso parcial. Condi
ções gerais da solução.

79 — Apreciação da integração implicita de uma 
ordem qualquer entre as derivadas parciaes; exame da 
lei fundamental sobre o numero das formações arbi
trarias que exige a plena generalisação dessas integrais; 
apreciação dos principais processoe.

Constituição concreta

80 — Apreciação geral sobre a constituição con
creta do complemento objetivo da geometria integral; 
exame da divisão normal do seu estudo em uma parte 
relativa ás linhas e outra ás superficies, respetivamente 
correspondentes ás duas partes da integração implicita; 
complemento da apreciação da desproporção entre a 
parte abstrata e a parte concreta da geometria integral 
pela analise do motivo que faz attribuil-a tambem á 
imperfeição dos meios algébricos que impedem o 
desenvolvimento de que são objetivamente susceptíveis 
as especulações geométricas; complemento da aprecia
ção comparativa entre a geometria objetiva e a sub
jetiva.
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Noções de

81 — Representação graphica das equações a duas 
variaveis. Escalas. Anamorphose. Aplicações.

82 — Representação grafica das equações a tres 
variaveis. Abacos cortezianos.

83 — Abacos de pontos alinhados.
84 — Representação das equações a mais de tres 

variaveis.

Curitiba, 5 de Março de 1933.

O professor catedrático.

Dr.

Este programa foi aprovado pela Congregação 
na sessão realizada em 14 de Março de 1933.

V I S T O .
R. Pimen

Inspetor Federal.
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TOPOGRAFIA "
(2.° periodo do 2.° ano)

I-GENERALIDADES

1—Noções elementares sobre a teoria dos erros. 
Definições.

2 — Leis de propagação dos erros.
3 —Metodo dos minimos quadrados. Medidas 

diretas, indiretas e diretas condicionadas.
4 —Fim da topografia. Métodos gerais de levan

tamento. Coordenadas polares, bipolares e retangulares.
5 —Orgãos principais dos instrumentos. Suportes, 

orgãos de calagem, limbos graduados, verniers, micros
cópios de estima e micrometricos. Luneta astronômica 
e luneta terrestre.

6 —Orientação das plantas. Norte magnético e 
norte verdadeiro. Agulha imantada. Declinação e 
suas variações. Cartas isogonicas.

7 —Representação do relevo do sólo. Curvas de 
nivel e pontos cotados. Perfis.

II-IN STRUM EN TOS E MÉTODOS

8 —Medida direta das distancias. Alinhamentos. 
Podometros, trenas, cadeias métricas e basimetros. 
Erros cometidos e tolerâncias.

9 —Medida de ângulos horizontais. Principais 
instrumentos usados. Instrumentos repetidores e rei- 
teradores. Angulo e deflexão. Métodos de repetição 
e reiteração. Giro de horizonte. Caminhamentos. 
Erros das medidas angulares.



10 —Bússolas de agrimensor. Verificações, reti
ficações e métodos de trabalho.

11 — Levantamentos expeditos.
12 —Transito. Verificações e retificações. Medida 

de deflexões. Metodo geral de levantamento. Veri
ficação das deflexões pelos azimuths lidos e calculados. 
Detalhes. Erros e tolerâncias.

13 —Teodolito topográfico. Verificações e reti
ficações. Teodolito de luneta excentrica. Medida de 
ângulos verticais.

14 - Altitudes e cotas. Nivel verdadeiro e aparente. 
Métodos gerais do nivelamento. Nivelamento geo
métrico e trigonométrico. Referencias de nivel.

15 —Nivel americano, niveis de charneira e tipos 
diversos. Métodos de trabalho. Erros e tolerâncias. 
Eclimetros e clisimetros.

16 —Seções transversais. Clinometros.
17— Nivelamento barométrico. Formulas e taboas. 

Métodos de trabalho. Emprego de hipsometros.
18 -  Medida indireta das distancias. Principio 

estadimetrico. Formulas gerais. Correção de analatis- 
mo, luneta analatica. Nivelamento a Tacheometro.

19 —Estadimetros, tacheometros normais e auto- 
redutores. Verificações e retificações. Declinatorias. 
Metodo de trabalho. Erros e tolerâncias.

20 —Poligonais abertas e fechadas. Compensação 
dos erros. Tolerancia.

21 — Emprego da fotografia nos levantamentos to
pográficos. Princípios gerais. Stereo-foto-grametria. 
Principais instrumentos e métodos empregados.

22 —Estudo comparativo dos métodos de levanta
mentos usuais quanto ao preço e á prescisão. Esco
lha de métodos.

23 — Levantamentos subterrâneos. Métodos gerais. 
Instrumentos empregados.



24 — Levantamentos hidrográficos. Métodos e ins
trumentos empregados. Levantamentos fluviais e ma
rítimos. Sondagens. Correntes.

2 5 -D esenho  das plantas e dos perfis. Emprego do 
transferidor, da tabela de cordas e do coordenatografo.

26 - Locação e demarcação.

III-TRIANGULAÇÃO TOPOGRÁFICO

27 —Noções basicas sobre as triangulações. Dife
rentes formas de triangulação. Forma dos triângulos. 
Distinção entre triangulação topográfica e geodesica.

28 —Medidas de bases e ângulos. Tipos diversos 
de basimetros. Basimetros de fio de invar. Compen
sação dos erros angulares nas triangulações topográ
ficas.

29 —Ligação dos levantamentos topográficos á 
triangulação. Problema de Snellius e outros.

IV -M ED IÇÃ O  DE AREAS

3 0 -A valiação de areas por meios gráficos, geo
métricos e com o emprego de formulas. Erros.

31 —Avaliação mecanica das areas. Emprego dos 
planimetros. Erros.

32 — Integrafos. Divisão de superficies.

EXERCÍCIOS PRÁTICOS

Simultaneamente com o ensino teorico e logo 
que o desenvolvimento do ensino pratico o permita, 
serão efetuados exercícios de levantamentos topográ
ficos de prescisão e expeditos em locais e horas con
venientemente escolhidos. Os alunos, divididos em 
pequenos grupos receberão temas a realizar. Além 
desses exercícios, serão tambem efetuados desenhos de 
plantas topográficas, perfis, etc.



2-a PA.BTE

GEODESIA ELEMENTAR

l.o periodo do 3.° ano

33 —Objeto geral da Qeodesia; sua dependencia 
da Astronomia e dos demais conhecimentos humanos; 
problemas principais de Qeodesia e da Geografia Ma- 
tematica. O fim principal da Qeodesia consiste na 
determinação das dimensões e forma da Terra; seu 
dominio é vasto. Utilidade da Qeodesia. Qeodesia 
expedita.

34 —Marcha das operações geodesicas. Triangu
lação de um grande país; reconhecimento do terreno; 
projetos preparatórios; escala do reconhecimento. Esta
ções geodesicas e considerações gerais sobre o triân
gulo de melhor conformação. Estações geodesicas de 
primeira ordem; comprimento dos lados dos triângu
los de primeira ordem.

35 —Estações geodesicas de segunda ordem; esta
ções excêntricas; estações de terceira ordem. Sinais 
geodesicos; fases dos sinais; sinais opticos. Heliotropo 
de Qauss e de Bertram. Observações a noite; coli- 
madores opticos; das miras e dos instrumentos.

3ó —Medida isolada de um angulo; processo de 
repetição e de reiteração; vantagens e desvantagens 
de cada um; comparação e superioridade de metodo 
de reiteração. Linha geodesica; considerações gerais.

37 — Medida das bases. Importância, necessidade 
e prescisão; escolha do terreno para traçar a base; 
seu comprimento; opiniões varias; alinhamento da base; 
pontos de referencia sobre o terreno. Redução da 
base ao nivel rnedio dos mares; aparelhos e métodos 
empregados para efetuar a medida das bases; correções 
indispensáveis.



38 —Processos elementares de medida das bases ; 
evolução dos aparelhos, l.o periodo: aparelhos de 
Borda, Bessel e de Colby; equação do apparelho de 
Bessel. 2.° periodo: aparelho de Porro; calculo cor
respondente; aparelho bimetalico de Brunner; calculo 
de um lanço.

39 —Aparelho americano de Repsolde. 3.° periodo: 
aparelho de Jaderin; calculo de um comprimento me
dido; regoa mono-metalica de metal invar; fios invar; 
descrição e uso; medida da base por meio desse fio.

40 —Trabalhos americanos recentes e trabalhos da 
comissão brasileira no sul do Brasil; gráo de prescisão 
na medida das bases; junção da base com a rede de 
triângulos.

41 — Metodo de observações angulares; l.o por giro 
do horizonte; 2.° pela medida direta dos ângulos. 
Compensação de estações; calculo direto de correções 
dos ângulos; uso de uma estação de ligações.

42 —Compensação das figuras geodesicas; compen
sação dos treis ângulos de um triângulo; teorema de 
Gauss; compensação de um quadrilátero; exemplos 
numéricos; compensações graficas.

43 —Calculo dos triângulos; recordação das prin
cipais formulas; metodo usado pelos alemaes; consi
derações gerais sobre o triângulo geodesico; medida 
dos arcos de paralelos e meridianos.

44 —Elipsoide de revolução; paralelos e meridia
nos são curvas planas; os primeiros são circulos e os 
segundos elipses iguais á meridiana; tangente, normal; 
sub-tangente e sub-normal; angulo das verticais; lati
tude astronómica e latitude geocêntrica; teoremas de 
Meusnier e Euler.

45 —Elementos do elipsoide terrestre; os elemen
tos referidos em relação ao elipsoide, sãos os geodé
sicos e os referidos em relação ao geoide, são os ver-



dadeiros; considerações gerais sobre o geoide; os pa
ralelos e meridianos do geoide são curvas reversas de 
igual latitude e de igual longitude. Teorema de La- 
place-Villarceaux.

46 —Dados numéricos; semi-eixo maior; semi-eixo 
menor; achatamento. Forma da Terra; forma primi
tiva da Terra; medidas da Terra.

47 —Area da zona e da superficie do elipsoide. 
Considerações gerais sobre a variação das oscilações 
do pêndulo; variações de g  ; pêndulo de Borda; pên
dulo invariavel; formulas; força centrifuga.

48 —Calculo das coordenadas dos vertices da tri- 
angulada; caso da Terra esferica e correção para o caso 
real; termos de terceira ordem; correção de Hossard.

49 —Determinação das altitudes; refração geo
désica; efeitos e correção; nivelamento geodesico; sua 
importância; caso de uma só observação zenital; caso 
das observações zenitais reciprocas.

50 —Formula topográfica; calculo das observações. 
Redução das distancias zenitais ao ponto visado. Ni
velamento geometrico; sua importância e comparação 
com o nivelamento geodesico; principio do nivela
mento geometrico.

51— Superficies de nivel; altitudes ortometricas; 
cotas dinamicas; nivelamento barométrico por obser
vação correspondente.

G.a PA.BTE

ASTRONOMIA DE CAMPO
l.o periodo do 3.° ano

52 —Lugar da Astronomia no conjunto cientifico. 
Seu objeto e dominio geral pela caracterisação dos 
fenomenos que investiga. Divisão dos astros em exte



riores e interiores; Concepção do Universo; Sistema 
Solar. Perfeição da Astronomia planetaria. Considera
ções gerais sobre o nosso sistema planetario. Acessi
bilidade dos fenomenos geométricos e mecânicos do 
sistema á analise matematica, graças a um conjunto 
de circunstancias favoraveis assim descriminadas; o 
sentido do movimento dos corpos planetários em geral 
é o mesmo para todos; as excentricidades das orbitas 
planetarias, são pouco pronunciadas; a inclinação dos 
planos das orbitas, pequenas; preponderância da massa 
central; a força reguladora dos movimentos varia pro
porcionalmente ás massas e inversamente ao quadrado 
das distancias. As massas planetarias e dos satelites 
são pequenas, quando comparadas á do sói. Existem 
anomalias, quanto ao sentido do movimento de alguns 
satelites. A Astronomia esferica, estuda o movimento 
esferico da esfera celeste e constitue o preambulo da 
Astronomia positiva.

53 —A Astronomia compreende a geometria celeste 
e a mecanica celeste tomando estas palavras em sua 
verdadeira acepção filosofica; a estatica celeste encara 
o astro imovel e aprecia as suas distancias, figuras e 
dimensões; a dinamica celeste estuda as posições geo
métricas sucessivas dos astros, estudando as rotações, 
translações, determinações dos planos das orbitas; 
eclipses, ocultações etc. A mecanica celeste, instituída 
pelos modernos, tem por base a mecanica racional e 
se destina a estudar a decomposição final dos movi
mentos celestes, em diversos movimentos simples, tendo 
em vista subordinal-os a uma lei geral que domine 
o conjunto do mecanismo e harmonia celestes.

54 —Em Astronomia, o sentido do movimento é 
fixado definitivamente em direto, quando ele se efetua 
da direita para a esquerda. Sistemas de coordenadas 
astronômicas. Orientação direta, orientação retrograda.
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Primeiro sistema de coordenadas ou das coordenadas 
horizontais. Fixação dos planos: o plano fundamental 
é o do horizonte racional. Diferentes especies de 
horizontes: geometrico, otico, sensivel e verdadeiro; 
vertical astronómica geocêntrica, superficie de nivel; 
planos secundários, circules verticais; zenit e nadir, 
meridianos e polos do mundo; equador celeste; pon
tos cardeais. As coordenadas do 1.° sistema são: a 
altura e o azimut. Convenções e contagem destas 
coordenadas; para a altura de 0° a 90° a partir do 
horizonte; positiva acima, negativa abaixo desse plano; 
o complemento da altura chama-se distancia zenital 
e conta-se de 0° a 90°, a partir do zenit; entre essas 
duas coordenadas ha sempre a relação Z = 9 0  — ( +  h); 
o azimut é o angulo diedro formado com o plano 
meriano e o vertical do astro. A sua contagem se faz 
no sentido retrogrado a partir do sul do horizonte 
(SONE) de 0° a 360°, para ambos hemisférios. Conta- 
se-o tambem de 0° a 180° do norte ou do sul, para 
o oriente ou para o ocidente. Circules de igual altura 
ou almicantarados; amplitude ortiva e ocaso; sentido 
e contagem. As coordenadas do primeira sistema 
variam com o logar da observação e com o tempo; 
vantajosas entretanto por se obte-las com instrumentos 
extra-meridianos (teodolito e sextantes). Segundo sistema 
de coordenadas ou sistemas das coordenadas horarias. 
O plano fundamental é o do equador celeste. Os 
planos secundários, o do meridiano e o plano de de
clinação do astro.

55 —As coordenadas são: a declinação contada a 
partir do equador até o astro ; positiva no hemisferio 
boreal, negativa no hemisferia austral; ao complemento 
da declinação denomina-se distancia polar e se conta 
a partir do polo elevado, de 0° a 90°; ha sempre a 
relação p =  90 — ( +  S), entre as duas coordenadas.
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latitude, a declinação e a distancia zenital de um astro 
suposto no meridiano, ha sempre a relação 
discussão dos diversos casos; tempo sideral de um 
logar é igual á ascenção reta de um astro somada 
algebricamente ao seu angulo horário:
Passagem das cordenadas horizontais ás coordenadas 
horarias; triângulo de posição; significação de seus 
lados e de seus ângulos; problemas a resolver pela 
aplicação da trigonometria esferica; relação entre as 
coordenadas dos terceiro e quarto sistema, pela con
sideração de um segundo triângulo de posição; pro
blemas respectivos. Casos particulares; astro situado 
no 1° vertical; astro no circulo das seis horas; astro 
no plano do horizonte; astro no plano do meridiano. 
Elongação. Solução numérica de exemplos proprios 
a achar as coordenadas de um sistema em função das 
de outro; discussão dos resultados obtidos; calculo 
pelo angulo auxiliar.

57 —Estudo movimento diurno, sua generalidade 
propria a todos os astros em todos os tempos e lo- 
gares. Ordem a seguir nas observações; horizontais 
verticais e intermediárias. Hipóteses mais simples a 
adotar para explicar o movimento esferico diario. 
Como primeira aproximação no estudo do movimento 
diurno, a orbita terrestre, dada a sua grande distancia 
da estrela mais próxima é imperceptível, pelo que se 
póde abstrair do movimento de translação; não obs
tante as fracas oscilações da dupla camada fluidica 
que envolve a terra, a rotação da terra é eminente
mente estável. Observações meridianas. Observações 
intermediárias. Metodo mecânico ou da maquina para
litica, grafico e numérico ou do triângulo de posição. 
Estes métodos confirmam os conhecimentos anterior
mente adquiridos. Conclusões finais: leis do movi
mento diurno e natureza da trajetória. O movimento
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da esfera celeste é uma ilusão proveniente do movi
mento real da terra ; confirmações desta asserção. 
Apresciação fiiosofica deste grande e unico movimento 
uniforme que a natureza apresenta; analise de emprego 
do metodo positivo.

58 —Apresciação das modificações periódicas pa- 
resentadas pelo movimento esferico do céo, com rela
ções aos astros que têm movimentos proprios. Estudo 
do movimento aparente do sol; sua volta anual dedu
zida das observações no plano do horizonte, no meri
diano e em relação ás estrelas. Registro das obser
vações : trajetória percorrida pelo sói ao longo das 
constelações ; variações da altura meridiana do sói? 
natureza da curva que descreve.

59 —Determinação aproximada da inclinação da 
orbita; calculo da passagem do sói pelo ponto vernal; 
traçado da curva; á semelhança dos antigos, a hipó
tese mais simples é a uniformidade do movimento ao 
longo de um circulo. O sói não se encontra sempre 
á mesma distancia da terra ; medida de seu semi-dia- 
metro; medida de seu avanço diario ao longo da ecli- 
tica; traçada da curva descrita pela centro do sói, 
depois do registro das observações.

60 —A curva descrita pelo sói é uma elipse; cal
culo da excentricidade e elipsidade dessa curva, pri
meiras noções sobre a lei das areas enunciado das 
duas primeiras leis de Kepler; movimento real da terra. 
Teoria das estações astronómicas. Longitude helio
cêntrica e geocêntrica. Estudo da lua: lo em relação 
ao plano do horizonte; 2° em relação ao meridiano; 
3° em relação ás estrelas; 4° em relação ao sói; na
tureza do movimento e da trajetória da orbita lunar; 
determinações da excentricidade da elipse lunar; pri
meiras noções sobre os fenomenos de precessão e



65 —Teoria do semi-diametro dos astros. Esta 
correção consiste na redução ao centro do astro; 
semi-diametro aparente horizontal e de altura; semi- 
diametro da lua; desenvolvimento em seria da sua 
expressão. Efeitos da refracção sobre o semi-diametro 
dos astros. Semi-diametro dado pelo conhecimento 
dos tempos.

66 —Complemento geral dos meios funtamentais 
de observação astronômica pela formação e uso dos 
catalogos de estrelas; classificação das estrelas quanto 
ao brilho; meio de reconhecel-as na esfera celeste. 
Principais constelações dos dois hemisférios, movimento 
aparente das estrelas; movimentos proprios. Brilho e 
coloração das estrelas; estrelas novas e temporárias; 
estrelas múltiplas; identificação de uma estrela des
conhecida. Aplicações da analise spectral á luz dos 
astros.

67 — Determinação das coordenadas geográficas; 
determinasão da hora; cronômetros; achar a marcha 
diurna do cronómetro e conhecer o tempo por meio 
desse instrumento; achar o tempo por indicação do 
cronómetro a uma epoca dada.

68 —Determinação da hora pela passagem de um 
astro pelo meridiano; determinação da hora por alturas 
correspondentes; caso de uma pequena diferença entre 
as alturas; discussão do resultado.

69 —Tempo pelas alturas iguais de astros diferen- 
rentes; tempo pela observação de uma só altura; cir- 
cumstancias favoraveis para a aplicação deste metodo.

70 —Determinação da latitude por alturas meri- 
dianas; latitude por distancias zenitais, meridianos de 
dois astros; latitude pela observação de uma só altura 
conhecendo o tempo.



71 —Latitude pela redução ao meridiano de altu
ras observadas em tempos conhecidos.

72 —Latitude pelas circummeridianas; latitude pelo 
metodo de Sterneck; latitude e tempo por duas alturas 
de um e de dois astros.

73 —Tempo e latitude por alturas de treis astros, 
conhecendo a marcha do cronómetro; latitude por 
alturas correspondentes.

74 — Latitude pela observação da variação da altura 
de um astro em torno do primeiro vertical; exame 
comparativo desses resultados; conclusões praticas.

75 —Determinação da longitude; longitude pelo 
transporte do tempo; por sinais de luz; pelo telegrafo 
eletrico, com e sem fio.

76 —Aplicação do telegrafo sem fio á determina
ção da longitude.

77 —Azimut de um astro a um tempo conhecido: 
azimut pela distancia do sói a um objeto terrestre; 
azimut pela maior elongação de uma estrela.

78 —Determinação do meridiano nas baixas lati
tudes pela observação de treis estrelas; uma equatorial, 
outra de grande declinação norte e outra de grande 
declinação sul.

7 9 — Aproveitamento dos levantamentos topográ
ficos na rede de triangulação; problemas variados; 
questões de geodesia expedita; sua aplicação ao caso 
do Brasil.

AULAS PRATICAS

1 —Precisão das pontarias. Problemas de Astro
nomia pratica. Processos geria de observação. Astro
nomia geografica e nautica.

2 —A visão de um corpo luninoso depende de 
seu brilho e dimensões aparentes. Direção, divisibili
dade e aumento. Objetiva e ocular. Campo e clareza.



Reticulo e micrometros. Focalisação. Visão binocular. 
Microscopies. Principio da colimação. Iluminação 
das lunetas.

3 —Pêndulas simples. Exocronismo das pequenas 
oscilações. Pêndulo composto. Aplicação aos relogios. 
Influencias das resistências passivas. Escapamento a 
ancora. Estudo das fases. Rodagem. Corda. Com
pensação Regragens. Suspensão a Cardan.

4 -C ronôm etros; descrição e uso; estado de um 
cronómetro; estado absoluto; marcha do cronómetro; 
causas que prejudicam o cronómetro. Regragem do 
cronómetro; maneira de contar o tempo; um só ope
rador ou o operador e o auxiliar. Cronómetro batendo 
o segundo ou meio segundo; comparação dos cronô
metros; exercícios práticos.

5 —Diagrama das comparações cronometricas ; or- 
gãos principais do cronómetro. Microscopio micro- 
metrico; nivel de bolha de ar; sensibilidade dos niveis. 
Aplicação do nivel de bolha de ar. Valor de uma 
divisão do nivel. Sextante; angulo paralítico; correção 
instrumental; retificação do sextante; erro de excen
tricidade; erros diversos.

6 —Angulos terrestres medidos com o sextante; 
observação de alturas com o horizonte artificial. Teo
dolito; medido de ângulos horizontais; retificação do 
teodolito; medida do azimut; retificações dos micro- 
scopios.

7 — Noções sobre os instrumentos meridianos; 
retificação. Influencia dos residuais; formulas de Bessel, 
de Meyer e Hansen. Telescopio.

8 —Correções para os teodolitos excêntricos; ob
servação do azimut do sói; medida das distancias 
zenitais.

9 —Correção das distancias zenitais devido a uma 
retificação imperfeita; metodo de repetição e reiteração.
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Observação do sói com o teodolito e com o sextante. 
Correções respetivas. Momento proprio. Uso dos 
almanaques; cálculos numéricos de refração, paralaxe 
e semi-diametro; aberração, nutação e precessão. Ele
mentos das orbitas aparentes do sói. Lua e planetas, 
deduzidos do almanaque; predição da posição de uma 
estrela em relação ao horizonte a uma hora sideral 
dada.

10 —Determinação pratica das coordenadas geo
gráficas.

Cu r i t yba ,  2. de março de 1932.
(a) Dr. Plinio Al

Professor Catedrático.

Este programa foi aprovado em sessão de Con
gregação realisada em 11 de março.

VISTO (a) R. Pimentel
Inspetor Federal.
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