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3.» CADEIRA

Physica Experimental e Meteorologia

I.-INTRODUCÇÃO

1 — Concepção geral da Physica. Objecto, metho- 
dos e hypotheses da Physica. Constituição da materia. 
Divisão e relações da Physica com as outras sciencias.

2—Propriedades geraes da materia. Noções de 
inércia, força e movimento. Estados physicos dos corpos. 
Forças de coesão e repulsão.

3 —Principio de Gallileu sobre a coexistência e 
independencia dos movimentos. Composição dos mo
vimentos, velocidades e forças. Principio de Newton 
sobre a acção e a reacção. Momentos. Conjugados. 
Alavancas.

4 —Estudo dos movimentos uniformes e unifor
memente variados. Velocidade. Acceleração. Trajectória. 
Movimentos de rotação. Forças centrifuga e centripeda. 
Velocidade angular.

5—Constancia das relações entre as forças e as 
respectivas accelerações. Massa. Trabalho das forças 
constantes e instantaneas. Força viva. Equação do tra
balho. Resistências passivas. Reguladores. Rendimento 
das machinas.



II.—BAROLOOIA

E s t a t i c a
Dos soiidos :

Gravidade

6—Direcção, intensidade e ponto de applicação 
da resultante das acções da gravidade sobre as molé
culas dos corpos. Fio a prumo, peso e centro de gra
vidade. Determinação algébrica, geometrica e experi
mental do centro de gravidade. Equilibrio dos corpos 
solidos suspensos e apoiados. Equilibrio estável, instá
vel e indifferente. Altura do centro de gravidade nos 
trez casos de equilibrio. Exemplo clássico do cone 
recto de base circular. Torres inclinadas. Polygono de 
sustentação.

7 —Medida dos pesos e das massas. Balanças. 
Condições de justeza e sensibilidade de uma balança. 
Pontos de suspensão. Dispositivos que attenuam o at- 
trito. Balança. de precisão. Balanças de Roberval, 
Quintenz e Béranger; Balança romana e sua graduação. 
Pesa-cartas. Pesada simples e por transposição. Dupla 
pesada de Borda. Densidades e pesos específicos.

8 —Medida das grandezas. Systemas de unidades 
absolutas ou systema C. O. S. Conversão das medidas 
racionaes em medidas absolutas. Equações das dimen
sões. Dyno e Erg. Generalidades sobre os instrumen
tos de precisão. Vernier, espherometro, cathetometro, 
parafuzos micrometricos e machinas para dividir.

Dos liquides :
Hydrostatica

9 — Caracteres geraes dos liquidos e hypotheses 
sobre sua constituição. Principio de Pascal. Prensa



hydraulica. Equação fundamental da hydrostatica. Pres
são media, pressão em um ponto, pressão normal. Lí
quidos pesados. Theoremas das pressões. Paradoxo 
hydrostatico. Centro de pressão e sua determinação 
algébrica e geometrica. Apparelhos de Haldat e Mas
son. Obturador. Torniquete hydraulico.

10—Condicções de equilíbrio de um liquido pe
sado em um só vaso ou em um systema de vasos 
communicantes. Equilíbrio de dois líquidos heteroge- 
neos em dois vasos communicantes. Liquidos hetero- 
geneos superpostos no mesmo vaso. Vaso dos quatro 
elementos. Niveis de agua. Curvatura dos mares.

Dos solidos nos liquidos:

Corpos fluc

11 —Principio de Archimedes, sua demonstração 
a priorie verificação experimental. Balança hydrosta
tica. Reciproca do principio de Archimedes. Determi
nação volumétrica dos corpos. Equilibrio dos corpos 
immersos e dos corpos fluctuantes. Equilibrio dos na
vios. Determinação do metacentro. Ludião. Natação.

12—Medida das densidades pelos trez processos 
clássicos. Areometros de Nicholson e Fahrenheit. Ba
lança de Mohr. Emprego dos areometros na industria. 
Areometros de Baumé e Cartier. Alcoometro centesi
mal de Qay-Lussac. Densímetros e Volumetros. Pesa- 
acidos, pesa-saes, pesa-xaropes, pesa-espiritos, pesa- 
licores. Modulos dos areometros. Equações correspon
dentes. Determinação directa das densidades por meio 
dos areometros. Passagem de escala nos differentes areo
metros. Limite theorico e limite pratico da graduação 
dos areometros.



Dos gazes :
Pneumatica

13—Caracteres physicos de gazes. Fluidez, peso, 
elasticidade, compressibilidade. Principio de Pascal ap- 
plicado aos gazes. Condições de equilibrio dos gazes. 
Pressão athmospherica. Demonstrações experimentaes 
de sua existencia. Hemispherios de Magdebourg. Ex
periência de Torricelli. Experiências de Pascal. Cons
tituição e altura da atmosphera. Barómetros. Baróme
tro de nivel invariavel. Barometros de Fortin e Gay- 
Lussac. Construcção dos barometros. Correcções baro
métricas. Nivelamento barométrico. Previsão do tempo. 
Barômetro de mostrador. Aneróides.

14 —Lei de Mariotte e sua critica. Cuba profunda. 
Manómetros de ar livre, de ar comprimido e metalli- 
cos. Manómetro differencial de Kretz. Manometro de 
sensibilidade constante. Manometro de Bourdon. Volu- 
menometros. Diffusão dos gazes, mistura e sua leis. 
Experiências de Berthollet. Lei de Graham.

15 —Rarefação e compressão dos gazes. Machi
nas pneumáticas e de compressão. Torneiras de Bi- 
net e sua utilidade. Espaço nocivo. Limite theorico a 
limite pratico do vacuo. Impraticabilidade do vacuo 
absoluto. Experiências classicas. Chuva de mercúrio. 
Ventosas. Ar cumprimido e suas applicações. Relogios, 
escaphandros, trabalhos hydraulicos submarinos. Sino 
do mergulhador. Motores, freios e fusis de ar com
primido.

Dos gazes nos líquidos:
Dissolução

16 —Dissolução dos gazes nos liquides. Leis de 
Henry e Dalton. Coefficiente de solubilidade. Estudo



experimental da solubilidade. Applicação das leis de 
solubilidade. Experiência de Bunsen.

Dos solidos nos gazes :
Aerostatos

17—Principio de Archimedes applicado aos gazes.
Baroscopo. Correcção das pesadas. Equilibrio dos cor
pos immersos na atmosphera. Tentativas de Bartholo- 
meu de Gusmão. Descripção dos aerostatos, sua cons- 
trucção e gazes empregados. Força ascencional. Para
quedas. Zeppelins.

Dos liquides em contacto com os solidos
Capillaridade

18 —Phenomenos capillares. Meniscos concavo e 
e convexo. Leis da ascenção dos liquidos nos tubos 
capillares. Lei de Jurin. Systemas laminares. Experiên
cia de Gay-Lussac. Medida dos diâmetros dos tubos 
capillares. Energia superficial. Tensão superficial. Ex
periências de Dupré, Pasteur e Plateau. Formula de 
Laplace. Angulo de concordância. Leis da depressão. 
Lei de Tate. Theoria do conta-gottas. Excepção á lei 
de equilibrio dos corpos fluctuantes. Correcção da 
capillaridade na leitura dos areometros. Espumas e 
emulsões. Osmose e Dialyse.

D y n a m i c s

Dos solidos :
O ravit ação

19 —Leis da queda dos corpos. Tubo de New
ton. Plano inclinado de Gallileu. Machina de Atwood. 
Apparelho de Morin. Applicações de formulas e dis
cussão das equações do movimento de queda.



20—Pêndulo, suas leis e applicações. Pêndulo 
simples e composto. Movimentos pendulares e suas 
equações. Generalidade dos movimentos pendulares. 
Movimentos vibratórios. Medida da acceleração e do 
tempo. Pêndulo de Borda. Pêndulo de Kater.

Dos liquides :
Hydro dyn

21—Principio de Bernouilli, sua demonstração 
algébrica e verificação experimental. Vaso de Mariotte. 
Siphão. Vaso de Tantalo. Fonte de Heron. Fonte in
termittente. Pipetas. Bombas aspirantes e prementes. 
Bombas de incêndio. Bombas centrífugas.

III. —THERMOLOGIA

22—Considerações gera es sobre a thermologia e 
sua posição na Physica. Hypotheses sobre a origem 
do calor. Hypothese das emissões, hypothese das on
dulações. Calorico. Trabalhos interno e externo do 
calor. Degradação da energia. Effeitos do calor. Expe
riências da dilatação dos solidos, liquidos e gazes. 
Trabalho do calor na dilatação.

23 — Thermometria. Temperatura. Escolha das su
bstancias thermometricas. Preferencia do mercúrio. Cons- 
trucção dos thermometros e sua graduação. Pontos fixos. 
Escalas thermometricas. Thermometros centígrado, de 
Réautnur, e de Fahrenheit. Thermometro de alcool. Ther
mometros differenciaes de Leslie, Matthiessen e Rum- 
ford. Thermometro metallico de Breguet.

24—Dilatação dos corpos solidos, liquidos e ga- 
zosos. Coefficientes de dilatação. Dilatação linear, dila
tação cubica e respectivos byominos de dilatação. Ex
periência d e-Lavoisier e Laplace. Formulas relativas á



dilatação dos corpos. Applicações. Pêndulo compen
sador. Maximo de densidade da agua. Densidade dos
gazes.

25 —Mudanças de estado, fusão e solidificação. 
Leis da fusão e solidificação. Ponto de fusão. Calor 
de fusão e trabalho consumido. Fusão aquosa, disso
lução. Crystallisação. Formação do gelo. Mudanças de 
volumes devidas á mudança de estado physico. Força 
expansiva do gelo e seus effeitos. Regelo. Excepção 
ás leis da solidificação ; superfusão. Misturas refrige
rantes.

26—Vaporisação ; ebulição e evaporação. Liqui
des voláteis e fixos. Solidos voláteis. Força elastica 
dos vapores. Formação dos vapores no vacuo. Vapo
res saturantes e seus caracteres physicos. Distincção 
entre os vapores saturantes e não saturantes. Tensão 
maxima. Principio de Watt da parede fria. Descripção 
e leis da ebulição. Causas que influem sobre o ponto 
de ebulição. Nivelamento hypsometrico. Marmita de 
Papin. Calor de vaporisação. Condensação dos vapores. 
Restituição do calor de vaporisação. Distillação. Alam
biques. Evaporação, sua definição e causas que a ac- 
celeram. Casos particulares. Baixa de temperatura de
vido á evaporação. Cryophoro de Wollaston. Conge
lação do alcool. Calefacção.

27 — Hygrometria. Estado hygrometrico do ar 
athmospherico. Hygromètres. Hygromètre chimico. 
Hygrometro de cabello. Hygrçmetros de condensação. 
Hygromètres de Daniell, de Regnault e de Alluart. 
Hygroscopos e Psychrometros. Formulas relativas á 
hygrometria. Previsão do tempo pela hygrometria.

28—Conductibilidade calorífica dos solidos, líqui
dos e gazes. Experiência de Ingenhousz. Coefficiente 
de conductibilidade. Theoria de Fourier. Experiências



de Despretz. Conductibilidade dos liquidos e gazes. 
Convecção. Applicações da conductibilidade. Isola
mento thermico. Chaminés.

29 —Calorimetria. Calória. Calorimetro. Calores 
específicos. Experiência de Tyndall. Princípios funda- 
mentaes da calorimetria. Valor em agua. Methodos 
calorimetricos. Methodo das misturas. Methodo da 
comparação. Calorimetros de Regnault e de Berthelot. 
Calorimetro de Favre. Calorimetro de Bunsen. Metho
do pela fusão do gelo. Calorimetro de mercúrio. Ca
lores específicos dos atomos. Medida do calor de fusão 
e de vaporisação.

30 —Irradiação calorífica, suas leis e experiencias 
comprobatorias. Experiência de Rumford. Intensidade 
do calor radiante. Lei dos cosenos. Velocidade de res
friamento. Lei de Newton. Reflexão e suas leis. Espe
lhos ardentes. Reflexão no vacuo. Diffusão do calor. 
Poder reflector. Poder diffusivo. Poder absorvente. 
Experiencias de Melloni. Poder emissivo. Applicações. 
Poderes diathermanos. Analogias entre o calor e a luz 
e sua origem commum.

31 — Noções elementares de termodynamica. Calor 
desprendido pelas acções mecanicas. Calor devido ao 
attrito. Experiencias de Davy, Rumford, Beaumont, 
Mayer e Tyndall. Calor devido á compressão. Calor 
devido ao choque. Correlação entre o calor e o tra
balho. Equivalente mecânico do calor e sua determi
nação. Experiência classica de Joule. Principio de Car
not. Machinas thermicas. Locomotivas. Locomoveis.

IV.-ACÚSTICA
32 — Considerações geraes sobre a acústica. Som 

e ruido. Propagação do som nos corpos solidos, liqui
dos e gazõsos. Velocidade do som nos differentes



corpos. Experiências para a determinação da veloci
dade do som. Ideia geral sobre a propagação ondula
tória.

33 —Reflexão e refracção dos sons. Echos e re- 
sonancias. Echos monosyllabicos e polysyllabicos. 
Echos múltiplos. Lente de Sondhauss. Intensidade dos 
sons. Meios de reforçar os sons. Porta-voz. Audipho- 
nes. Corneta acústica.

34 — Altura dos sons. Sons musicaes. Methodos 
para a determinação da altura dos sons. Methodo 
acústico ou processo da sereia. Sereia de Cagniard de 
Latour. Sereia de Seebeck. Roda de Savart. Limite dos 
sons perceptíveis. Methodo graphico : vibroscopo de 
Duhamel. Phonautographo. Phonographo. Methodo 
optico de Lissojous. Chammas manometricas : proces
so de Koenig.

35—Theoria physica da musica. Classificação dos 
sons. Intervallos musicaes. Acordes consonantes e dis
sonantes. Acorde perfeito. Harmonicos. Escala musical. 
Tons e semi-tons. Escala natural. Transposição musical. 
Dieses e bemóes. Escalas menores. Escala temperada. 
Diapasão. La normal. Valor absoluto das notas. Limi
tes da escala musical.

36 —Vibração das cordas. Sonometros. Leis das 
vibrações transversaes. Leis das vibrações longitudinaes. 
Nós e ventres. Linhas nodaes. Sons harmonicos das 
cordas. Applicação ás cordas das equações geraes do 
movimento vibratorio.

37 —Tubos sonoros. Tubos com emboccadura. 
Tubos de palheta. Leis experimentaes dos tubos sono
ros. Lei de Marsenne sobre os tubos semelhantes. 
Lei de Daniell Bernouilli sobre os harmonicos. Casos 
dos tubos abertos e fechados. Lei dos comprimentos. 
Corollarios. Nós e ventres de vibração e‘ sua posição



nos tubos abertos e fechados. Formulas dos tubos 
sonoros.

38 —Interferencia sonoras. Franjas sonoras e fran
jas de silencio. Applicaçoes da theoria das interferên
cias aos tubos sonoros. Theoria dos tubos sonoros
baseada na theoria das interferencias. Analyse e syn
thèse dos sons. Methodo de Helmholtz. Resonancia e 
resonadores. Apparelho de Coenig. Timbre e suas
causas.

39—Apparelho auditivo. Ouvido externo : pavi
lhão, conducto auditivo, concha, membrana do tym- 
pano. Ouvido medio : caixa do tympano, trompa de 
Eustachio, janellas redonda e oval, martello, bigorna, 
lenticular, estribo. Ouvido interno : caracol, vestibulo, 
canaes semi-circulares, labyrinthe. Mecanismo da
audição.

V. —OPT1CA

Optica geometrica

40—Noções geraes sobre optica. Luz. Corpos 
luminosos e illuminados ; transparentes, translúcidos e 
opacos. Meio transparente, meio homogeneo. Optica 
geometrica e seu dominio. Propagação da luz. Direc
ção, velocidade e intensidade. Leis da propagação 
rectilínea. Sombras. Ponto luminoso, corpo luminoso. 
Eclipses. Imagens dadas atravez de pequenos orificios. 
Methodo de Roem er para a determinação da veloci
dade. Methodo de Bradley : phenomeno de aberração.

41 — Photometria. Methodos photometricos. Pho- 
tometros. Photometros de Rumford, Bouguer, Fou
cault, Bunsen. Leis da photometria e sua verificação 
experimental. Lei dos cosenos.



42—Reflexão da "luz e suas leis. Reflexão irregu
lar ou diffusão. Intensidade da luz reflectiua e da luz 
diffusa. Espelhos planos. Formação das imagens no 
duplo caso do ponto luminoso e objecto luminoso. 
Imagens virtuaes e imagens reaes. Imagens múltiplas. 
Espelhos estanhados. Espelhos inclinados. Relação entre 
o numero de imagens e angulo de inclinação. Kaléi
doscope. Espelhos parallelos.

43 —Espelhos curvos, concavos e convexos. Raios 
centraes. Focos. Foco principal e sua determinação. 
Focos conjugados. Situações do ponto luminoso rela
tivamente ao eixo do espelho. Construcção das ima
gens. Olobo periscopico. Formulas dos espelhos con
cavos de pequena abertura. Discussão das formulas. 
Formulas dos espelhos convexos de pequena abertura. 
Discussão das formulas. Aberração de espherocidade. 
Espelhos parabólicos. Espelhos aplaneticos.

44 — Refracção simples e suas leis. Verificação 
experimental. índice de refracção. índice de volta. 
Phenomenos de reflexão total. Phenomenos devidos á 
refracção. Angulo limite. Miragem. Laminas de faces 
parallelas. Prismas. Foco de prisma. Angulo de des
vio. Formulas do prisma. Condições experimentaes 
do desvio minimo. Condições de emergencia. Medida 
do indice de refracção dos corpos solidos. índice de 
de refracção dos gazes.

45 —Lentes. Lentes infinitamente pequenas. Lentes 
convergentes e divergentes. Construcção das imagens. 
Centro optico. Distancia focal principal em uma lente 
infinitamente pequena e sua medida algébrica. Aber
ração de refrangibilidade. Aberração de espherocidade.

46 —Photographia. Emprego do collodio. Proces
so pela gelatino bromureto de prata. Photographia 
instantanea. Provas positivas e negativas. Ampliação e



reducção das imagens. Photographia com luz artificial. 
Heliochromia ou photographia das cores. Processo de 
Becquerel.

47 —Apparelho da visão. Estructura do olho. Cor
nea, esclerotica, iris, humor aquoso, cristallino, corpo vi- 
treo, membrana hyaloide, choroide, retina, nervo optico. 
Indice de refracção dos meios transparentes do olho. 
Marcha dos raios luminosos no olho. Linha visual, 
angulo visual. Apreciação da distancia e da grandeza 
dos objectos. Steroscopo. Persistência da impressão. Ci- 
nematographo. Myopia, hypermetropia, astigmatismo.

O ptica p h y sica

48 —Dupla refracção. Analyse dos crystaes. Crys- 
taes positivos e negativos. Leis da dupla refracção nos 
crystaes de um eixo. Construcção dos raios refractos. 
Regra de Huygens. Leis da dupla refracção nos crys
taes de dois eixos.

49 —Interferencias. Espelhos de Fresnel. Franjas 
de Fresnel. Analyse da hypothèse das ondulações á 
luz da optica physica. Necessidade logica do ether e 
sua propabilidade. Origens das cores do espectro solar. 
Avaliação dos comprimentos de onda. Valores de A 
para as differentes cores. Anneis de Newton.

50 — Diffracção e suas leis. Diffracção parallela. 
Diffracção por uma fenda unica. Diffracção nos instru
mentos de optica. Analyse dos differentes casos de 
diffracção relativamente ás fendas e aos anteparos. 
Dupla refracção.

51 — Polarisação. Lei de Malus. Caso de turma- 
lina. Interferencia dos raios polarisados. Direcção das 
vibrações nos raios polarisados. Experiência dos rhom- 
boédros crusados. Causa da polarisação. Vibrações



transversaes do ether. Diversos processos de polarisa- 
ção da luz. Polariscopos e polarimetros. Apparelho de 
Norremberg. Polarisação rotatoria. Saccharimetros.

52 —Analyse espectral. Espectro solar normal. 
Espectro visivel. Comprimento de onda no espectro 
visivel. Espectro ultra violeta. Espectro solar infra-ver
melho. Intensidade calorífica no espectro. índice de 
retracção dos raios solares.

53 —Instrumentos de optica. Banco optico. Me
gascope. Pharoes. Heliostato de Foucault. Heliostato de 
de Silbermann. Lunetas. Telescopio e Microscopio. 
Occulares e objectivas. Circules divididos. Eixo optico. 
Correcções.

54—Phosphoroscencia e seus modos de obser
vação. Experiência com substancias alcalino-terrosas e 
substancias organicas. Experiência de Becquerel. Caso 
do tubo de Oeissler. Camara escura. Acção do calor. 
Cambiantes produzidas pela acção do calor. Acção 
dos diversos raios simples. Acção dos raios muito e 
pouco refrangiveis. Acção da luz branca. Duração da 
phosphorescencia. Fluorescência. Diffusão epipolica. 
Experiências de Stokes. Applicação da phosphorescen
cia e da fluorescência ao estudo dos espectro ultra
violeta e infra-vermelho.

VI — ELECTROLOGIA 

Estatica

55 —Definição e historico da electricidade. Elec
tricidade pelo attrito. Hypothese dos dois fluidos. 
Electricidade vitrea, electricidade resinosa. Hypotheses 
modernas. Pêndulo electrico. Conductibilidade electrica. 
Corpos bons e máos conductores. Isoladores. Reser-



vatorio commum. Producção simultanea dos dois flui
dos. Massa electrica. Leis de Coulomb.

56—Verificação experimental das leis de Cou
lomb. Balança de Coulomb. Unidade C. O. S. de 
massa electrica. Coulomb e sua relação com a unida
de C. O. S. Referencia physica do Coulomb. Força 
electrica, campo electrico. Distribuição da electricidade 
pelas superficies dos corpos. Densidade electrica. Ten
são electrica. Poder das pontas. Dispersão da electri
cidade. Isolador Mascart.

57 —Potencial electrico. Origem da palavra po
tencial e sua introducção na sciencia. Trabalhos de 
Laplace, Oauss e Weber. Equações geraes do poten
cial. Relações de sua derivada com as componentes 
da força em relação aos trez eixos coordenados. Linhas 
de força e trabalho electrico. Generalidade da noção 
de potencial e sua extensão ao magnetismo e á gra
vitação universal. Potencial de um ponto, potencial 
dos corpos electrisados, potencial da terra.

58—Capacidade electrica. Constancia das relações 
entre a massa electrica e o respectivo potencial. Uni
dades de capacidade. Inducção electrostática. Electri- 
sação por influencia. Quantidade da electricidade in
duzida. Theorem a de Faraday. Electroscopos e elec- 
metros. Electroscopo de folgas de ouro. Electrometros 
de Henley, Branly e Lippmann. Generalidades sobre 
os electrometros.

59 —Machinas electrostáticas e sua classificação. 
Machinas de Ramsden e Holtz. Descripção e funccio- 
namento. Cuidados devidos ás machinas electrostáticas. 
Machinas a attrito e a influencia. Electrophoro de 
Volta. Faisca electrica. Experiências classicas do car
rilhão, do torniquete e do vento electricos.

60 —Condensação da electricidade. Condensador



de Aepinos. Carga e descarga dos condensadores. Di- 
electrico. Polarisação dos dielectricos. Condensadores 
a ar. Qarrafa de Leyde de armaduras fixas e moveis. 
Baterias de condensadores. Effeitos da condensação elec
trica. Generalidade sobre a theoria da condensação. 
Construcção dos condensadores de folhas de estanho.

Dynamica
61 — Geradores chimicos. Pilha de Volta e seu 

historico. Experiências de Galvani. Polos e electrodos 
da pilha. Corrente electrica resultante de uma diffe- 
rença de potencial. Intensidade da corrente electrica. 
Ampère e suas referencias. Causas que influem sobre 
a differença de potencial e sobre a intensidade da cor
rente. Força electro-motriz. Noção elementar de resis
tência interna.

62 —Pilhas electricas e sua classificação. Pilhas 
de um só liquido, pilhas de dois liquides. Despolari
sante. Pilhas de despolarisante solido e de despolari
sante liquido. Pilhas de Daniell, Grove, Busen, Davy, 
Callaud, Radiguet e Leclanché, Pilhas secundarias ou 
accumuladores. Força contra-electro-motriz. Electrolyse. 
Volta metros.

63 —Relação de dependencia entre a força elec
tro-motriz, a intensidade e. a resistência. Resistência 
electrica dos conductores. Unidade de resistência. Lei 
de Ohm e sua interpretação. Consequências princi- 
paes da lei de Ohm. Queda de potencial. Circuitos 
derivados. Problema de Shunt. Analogias do poten
cial com a temperatura decorrentes da lei de Ohm. 
Trabalhos de Fourier.

64—Associação das pilhas. Associação em serie 
ou em tensão. Associação em parallele, em quantidade 
ou em bateria. Associação mixta. Analyse destes sys-



temas de associação quanto á força electra-motriz, á 
intensidade e á resistência interna. Critério na escolha 
do systema de associação. Pesquiza da maxima inten
sidade e da maxima potência. Rendimento das pilhas. 
Características das pilhas. Constantes das pilhas.

65 —Oalvonoplastia. Nickelagem galvanica. Depó
sitos de cobre, prata e ouro pelos processos galvano- 
plasticos. Banhos e seu processo. Banho de ouro e 
sua composição. Banho com saes de cobre e prata. 
Anodo e cathodo. Metallisação pela plombagina dos 
corpos maus conductores. Regimen da corrente e suas 
relações com o polido das superficies depositadas. 
Processos de polimento. Afinação dos metaes petos 
processos galvanoplasticos.

66—Electrodynamica e suas leis. Correntes pa
rallels. Multiplicador. Correntes angulares. Corren
tes sinuosas. Orientação reciproca das correntes. Acção 
de uma corrente rectilínea indefenida sobre outra per
pendicular a sua direcção. Acção de uma corrente rec
tilínea indefenida sobre outra rectangular ou circular. Ro
tação de uma corrente horizontal finita sob a influen
cia de uma corrente rectilinea horizontal indefinida. 
Experiências e formulas de Ampère.

67—Magnetismo. Imans naturaes e artificiaes. 
Polos e linha neutra. Agulhas imantadas. Acção dos 
poios. Espectros, linhas de força e linha de inducção. 
Magnetismo por influencia. Campo magnético. Unida
de de magnetismo. Leis de Coulomb. Intensidade de 
um campo magnético. Fluxo de força. Fluxo de in
ducção. Tubo de força. Maxwell. Gauss. Theorema de 
Gauss. Permeabilidade magnética, Magnetismo terres
tre. Bussulas de inclinação e declinação. Processos de 
imantação. Electro-iman. Momento magnético. Potên
cia mognetica.



68—Electro magnetismo. Orientação reciproca 
dos imans e das correntes. Experiência de Oersted. 
Regra de Ampère. Rotação de imans por effeito das 
correntes e vice-versa. Effeitos de deslocamento. For
mulas de Biot e Savart e de Laplace. Instituição das 
unidades electro-magneticas. Solenoides. Acção reci
proca dos solenoides e correntes rectilíneas e dos so
lenóides entre si. Theoria de Ampère sobre o magne
tismo. Bobinas. Valor numérico da inducção no inte
rior das bobinas. Força magneto-motriz e resistência 
magnética. Hysteresis.

69—Apparelhos de medida. Oalvanometro ordi
nário. Sua construcção e theoria. Oalvanometro diffe
rencial. Oalvanometro de Thomson. Medida das tesis- 
tencias. Ponte de Wheatstone. Medida da intensidade. 
Amperímetros. Medida da força electro-motriz. Voltí
metros. Milliamperimetros. Caso em que um milliam- 
perimetro funcciona como millivoltimetro. Emprego 
dos shunts de 4 , w, 555 e 4  de Ohm.

70—Machinas geradoras : Dynamos. Descripção 
e principio de uma machina dynamo electrica. Indu
ctor e induzido. Anne! de Gramme e enrolamento a 
tambor. Excitação separada, em serie e em derivação. 
Força electro-motriz e sua avaliação. Associação das 
machinas. Noções geraes sobre correntes alternativas. 
Descripção e principio dos alternadores.

71 — Machinas receptoras : Motores. Descripção e 
principio dos motores de corrente continua. Reversi
bilidade dos motores. Motores de corrente alternativa. 
Motores diphasicos e triphasicos. Motores de campo 
gyrante. Analyse dos systemas de excitação nos mo
tores de corrente continua e suas differentes applica- 
ções praticas. Força contra electro-motriz nos motores. 
Potência e rendimento dos motores.
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72 —Bobinas de inducção. Bobina de Rhuinkorf. 
Enrolamento primário e secundário. Nucleo, armadura 
e interruptor. Transformadores e suas applicações. Raios 
X, raios cathodicos e raios Becquerel. Experiências 
com tubos de Oeissler e tubos a vacuo. Molinete. 
Cruz de Malta. Effeitos principaes dos raios cathodi
cos e suas propriedades notáveis.

73 —Illuminação electrica. Lam padas de arco vol
taico. Dispositivos mecânicos adoptados. Lampadas de 
incandescência. Filamento de carvão. Filamento metal - 
lico. Estudo comparativo entre os filamentos de car
vão e metallico. Lampadas de Osmio, Tantalo, Tun
gstène. Lam padas de 1/2 watt. Consumo nas lampa
das. Rendimento das lampadas. Lampadas de baixa e 
alta voltagem.

74—Télégraphes e telephones. Telegrapho Morse, 
seu principio e decripção succinta do apparelho. Co- 
digo Morse. Translação Morse. Duplexação dos appa- 
relhos telegraphicos pelos dois processos : differencial 
e de Weatstone. Telephone Graham Bell. Microphone 
de Hughes. Associação dos orgãos de um telephone 
completo. Telephones de bateria central. Telegrapho 
e telephone sem fios. Noções geraes sobre as ondas 
hertzianas.

VII-METEOROLOGIA 

Climatologia
75—Considerações geraes sobre a meteorologia. 

Temperatura do ar. Actinometria. Linhas isothermicas. 
Temperatura dos mares. Correntes marinhas. Ventos 
e sua causa. Direcção e velocidade dos ventos. Ventos, 
regulares. Ventos periodicos. Monção, brisas e cyclo
nes. Trombas.



76—Meteoros aquosos. Nuvens. Cirrus, cumulus 
e stractus. Altura das nuvens. Formação das nuvens. 
Chuva. Pluviômetros. Cerração. Brumas. Orvalho, se
reno e geada. Neve e granizo.

77 —Meteoros electricos e luminosos. Descoberta 
da existencia da electricidade atmospherica por Frank
lin. Apparelhos empregados : electrometro de Saussure, 
collector de Thomson, electrometro bifilar de Palmieri. 
Distribuição da electricidade na atmosphera e nas 
nuvens. Relam pagos. Trovoada. Para-raios. Aurora bo
real. Arco-iris, halos, circulos parahelicos, corôas.

Previsão do tempo
78 —Observações meteorológicas. Principaes pro

gnósticos. Observação dos ventos e turbilhões. Altura 
barométrica e suas relações com o estado do tempo. 
Observações hygrometricas. Observações sobre a bus- 
sula. Espectroscopo.

79 —Depressões. Repartição dos meteoros em 
uma depressão. Trajectórias ordinarias das depressões. 
Determinação das depressões. Importância e utilidade 
do estudo das depressões na previsão do tempo.

80—Organisação de postos meteorologicos. In
fluencia relativa das variações barométricas ldcaes. Ap
parelhos empregados na previsão dos tempos. Ane
mómetros. Rosa dos ventos. Diagrammas.
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