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Pretendendo a Associação de Estradas de Rodagem 
fazer disputar em Maio proximo uma. prova de turismo, num percurso 
de cerca de l.^CO kilometros pelo interior do Estado, vem pedir a 
essa entidade a fineza de auxiliai-a nessa iniciativa de propagan
da do automoMlismo e das büas estradas de rodagem, indicando-lhe 
um systema racional e equitativo de classificar, em hase egual, 
pela respectiva potência em ff* P*, os carros europeus e os norte- 
americanos.

Ruma prova que fez realisar em 1924 a A.E.R. con
siderou duas categorias: ahaixc e acima de 25 H. P., divisão essa, 
porem, que lhe parece um tanto arbitraria e que não permitte compa
rações exactamente proporcionaes.

De antemão agradecendo a fineza de uma resposta, 
com a possível urgência, valho-me da opportunidade, para apresen- 
tar-lhes a segurança de nossa elevada estima e distincta considera
ção*
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—  - C-lasaificação *
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1- A classificação racional e equitativa de automoveis na prova/turismo 
deve leva» em consideração nao sd a Potência maxima continua em H.P» 
do motor como também o peso do carro (inclusivã carga)

2- Kesltltaria o característico individual do automovelr
C= H»P*max.P/lOO kg, 

occupando portanto cada carro um determinado lugar na escala desse ca— 
raeteristico e desaparecendo assim a divisão arbitraria em duas ou mais 
cathegorias»attribuido a cada carro um numero total de pontos, por ex.inversamente 
proporcional ao seu característico C, ter-se-ia uma base inicial de cor>- 
paraçao •

—  3 »Potência em H»P, —3— As formulas standartisãcLas dã lf .i.* G »C* ,íl#a.C * etc, de avaliaçao de potên
cia em H*P#nao podem servir de base para um calculo seguro da Potência 
maxima do motor, pelas seguintes razoes: ».

* pressão media effective êa&irfittida - 90 ,
2ft a velocidade do embolo éadmittida = 1000 K'WaUu3ft o rendimento mecânico éadmit tido w =75
Dabi o resultado exagerado na avaliação da potencia^e resultado inferior
átfalidade nos de velocidade alem de 1000 pés /rmn.4— Obtida que seja, para cada motor, a velocidade que corresponda Pot,
max.nao seria viável corrigir as formulas proporcionalmente a essa ve- 
lgcidade por apresentarem quasi todos os motores dewautornove1 uma varia
ção eurvilinèa da potência em funcção do níde rotações, dentro dos li
mites normaes de andamento»

5— Somente a determinação directa da Potência no motor por meio de freio, 
ou de outro systemg equivalente, poderia fornecer um dado seguro e exacto»

6— ̂ íendo a determinação directa no motor de difficil realisação, podet—se- 
ia, com dispositivo adequado, medir a Pot»max#nas rodas^trazeiras* 
avaliando apenas o rendimento do mecanismo de transmissão do motor £s 
rodgs trazeiras resultaria a potência max.do motor com bastante approxi— 
ÉBçao, para o effeito da classificação.»
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