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“Navigare necesse est”

Mensagem do Presidente
O Presidente do Centro dos Capitães, CLC
Álvaro José de Almeida Júnior deseja a todos os
colegas e seus familiares um ano repleto de sucesso e realizações em terra e no mar.
Nosso horizonte é o infinito e nossa inspiração são as estrelas.
Álvaro José de Almeida Júnior
CLC - Presidente

Um cabo é formado em quatro etapas:
A primeira é a do preparo das fibras. Na segunda, várias FIBRAS (Fibers) são torcidas em um
sentido, formando os FIOS DE CARRETA (Yarns).
Na terceira etapa três ou mais fios de carreta
são torcidos em sentido contrário ao anterior,
formando os CORDÕES (Strands). Na quarta,
três ou mais cordões são torcidos no sentido
contrário ao anterior, formando o CABO (Rope).

****
Uma breve história

dos cabos e amarras
Desde a mais remota antiguidade, a humanidade utilizou as ﬁbras vegetais para confeccionar
linhas, ﬁos e cabos, de várias bitolas e comprimentos, para atender às suas atividades e necessidades, tais como: redes de pesca, armadilhas de
caça, cabos para arrastar grandes pedras, cabos
para arpões, construção de arcos, construção de
abrigos, confecção de roupas, amarrar animais,
prender cavalos e bois às carroças, construção de
jangadas e velas, amarras de poitas de embarcações, construção de pontes etc.

Com respeito às marinhas de guerra e mercante, com o desenvolvimento ocorrido na Idade
Média e nos períodos subsequentes, surgiram
os grandes navios veleiros que necessitavam de
grandes quantidades de cabos para o aparelho
ﬁxo, aparelho de laborar, aparelho de governo,
aparelho de fundeio e velas que, muitas vezes,
chegavam a dezenas de quilômetros de cabos de
várias bitolas.

FIBRAS VEGETAIS

VELEIRO DO SÉCULO XIX
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A fabricação dos cabos, que no principio era
artesanal, passou por vários estágios na fabricação industrial.

AMARRA DE CABO DE FIBRAS – INÍCIO DO SÉCULO XX

INÍCIO DA FABRICAÇÃO INDUSTRIAL

A Grã-Bretanha, entre 1740 e 1807, comprava 90% do cânhamo produzido pela Rússia,
para as suas marinhas de guerra e mercante. Na
época, cada grande navio veleiro era obrigado a
substituir, anualmente ou a cada dois anos, de
50 a 100 toneladas de artigos confeccionados
com cânhamo, devido ao desgaste natural, por
eles sofridos.
Na Europa não havia nenhum outro substituto de igual qualidade. As velas confeccionadas
com linho, por exemplo, começavam a ﬁcar em
mau estado após três meses, ou menos, de uso,
devido à ação do sal e ao borrifo do mar.
Conhecedor dessa grande dependência das
marinhas britânicas, em 1807, Napoleão Bonaparte assinou, com o Czar Alexandre da Rússia, o Tratado de Tilset, pelo qual cortava todo o comércio
legal da Rússia com a Grã-Bretanha e seus aliados.

FABRIÇÃO DE CABOS DE FIBRAS
VEGETAIS NO SÉCULO XVIII

FABRICAÇÃO DE CABOS DE FIBRAS
VEGETAIS NO INÍCIO DO SÉCULO XX
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O tratado também impedia que as nações
neutras, como os Estados Unidos, agissem como
agentes da Grã-Bretanha na Rússia.
Napoleão acreditava que, em pouco tempo,
a marinha britânica se veria obrigada a terminar
com o bloqueio da França e do continente europeu, devido a carecia de cânhamo, para satisfazer
às suas necessidades.
Em 1807, o congresso americano aprovou o
“Embargo Act”, que proibia trazer ou levar produtos da Europa.
Os comerciantes americanos, entretanto,
tendo em vista os prejuízos que sofreriam, ignoraram a tal proibição.
Após o Tratado de Tilset (1807) cortar o seu
comércio com a Rússia, a Grã-Bretanha declarou que não reconheceria nenhuma nação como
neutra. Assim, qualquer navio comercializando
com o Sistema Continental de Napoleão, seria
considerado como inimigo e sujeito a apreensão.
Além disso, os britânicos começaram a engajar, à força, marinheiros mercantes americanos
em seus navios de guerra.

ferro forjado somadas às qualidades de maior
durabilidade, resistência à abrasão e facilidade
de manuseio.
Em 1812, a Royal Navy começou a substituir,
em todos os seus navios, as amarras de cabo de
ﬁbra vegetal por amarras de ferro forjado.
Todavia, como nada muda de repente nas
marinhas, entre 1812 e 1860, todos os navios
da RN continuaram a ser dotados de amarras de
fibra vegetal, além das amarras de corrente de
ferro forjado que passaram a usar.
Além disso, havia necessidade de amarras
de ﬁbras vegetais a bordo, para serem utilizadas
quando se espiava ancorotes (kedge anchors),
como nos casos de encalhe.

Esses fatos levaram a uma guerra entre os
Estados Unidos e o Reino Unido, que iniciou em
1812 e terminou em 1815.
O início do uso de amarra de corrente de
ferro forjado ocorreu, em alguns navios do Reino
Unido, em 1808, com as experiências realizadas
pelo oﬁcial da Royal Navy, Samuel Brown.
As vantagens da substituição da amarra de
cabo de fibra de cânhamo por amarra de ferro forjado surgiram com a queda do preço do

O primeiro cabo de arame de ferro foi criado
entre 1831 e 1834 pelo engenheiro de minas alemão Julius Wilhelm Albert.
O cabo de arame de aço de alta tensão, inventado pelo inglês James Horsfall, foi empregado em 1883, pela primeira vez, na construção da
ponte de Brooklin.
Assim, só depois das datas indicadas de suas
invenções, tanto o cabo de arame de ferro, como
o de arame de alta tensão, é que passaram a ser
utilizados a bordo de navios.
Esses avanços ocorreram em etapas e tiveram a colaboração de várias pessoas para
resolver os problemas técnicos que se criaram
como o seu uso.
No caso da substituição da amarra de cabo
de fibra pelo da amarra de corrente isso também ocorreu.
Primeiro vejamos como se procedia quando
se empregava a amarra de cabo de ﬁbra vegetal,
que era manuseada com o auxílio de cabrestante,
empregando grande número de marinheiros.
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Como nos grandes navios a circunferência
das amarras de cabo de ﬁbras era muito grande,
não era possível manuseá-la diretamente no cabrestante. Assim, foi criado um sistema de cabo
mensageiro (cabo de ala e larga), de bitola igual
a metade do cabo da amarra, que tinha os dois
chicotes unidos por costura e girava, em circuito fechado, entre o cabrestante e dois retornos
(rollers), situados na proa.

Para meter a amarra dentro, até suspender
a âncora, ligava-se a amarra ao cabo de ala e larga, em diversos pontos, utilizando-se de michelos (nippers) ou pequenas tenazes de ferro (iron
nippers), que eram retirados ao se aproximarem
da escotilha que dava acesso ao paiol da amarra.
No início do uso da marra de ferro forjado
continuou a ser empregado o mesmo método,
apenas substituindo o cabo de ﬁbra do mensageiro (cabo de ala e larga) por uma corrente, que era
tracionada por um cabrestante dotado de dentes
que também colhiam os cabos de ﬁbra, tanto da
amarra de corrente, quanto das espias da amarração do navio.
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AMARRA DE FERRO FORJADO

Esse método era muito improdutivo, pois
consumia muito tempo e empregava um grande
número de tripulantes para, por exemplo, colocar o ferro em cima.
Quem resolveu deﬁnitivamente esse problema foi o capitão da marinha de guerra francesa
Benoit Barbotin que, em 1835, inventou uma
roda fundida com uma periferia côncava com
dentes, onde os elos da amarra se prendiam, momentaneamente, durante o movimento rotativo
do eixo do cabrestante ou do molinete.
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O seu salvamento não foi na trágica jangada,
retratada na famosa tela do pintor Theodore Géricauit, mas em uma das embarcações miúdas existentes a bordo da fragata.

COROA DE BARBOTIN

Esse dispositivo ﬁcou conhecido mundialmente por “coroa de Barbotin”, em homenagem
ao seu inventor e, até hoje, é peça importante em
todos os cabrestantes e molinetes de todos os tipos de navios.
Os ingleses e os países de língua inglesa, devido à velha rivalidade UK/França dão outras denominações, para a “couronne de Barbotin”, como:
cable lifter, wildcat, gypsy wheel, chain wheel etc.
Com a geração do vapor a bordo dos navios, a
movimentação dos cabrestantes e molinetes passou a ser realizada com esse auxílio ou com eletricidade, passando a evidenciar a utilidade da coroa
de Barbotin, porque a faina de colocar o ferro em
cima passou a ser feita com o emprego de um único tripulante.

A JANGADA DO “LA MÉDUSE”

Depois de comandar vários navios da marinha
francesa, encerrou a sua carreira como Diretor do
Porto de Rochefort.

ANTIGO CABRESTANTE PARA AMARRA DE CORRENTE

Como o Comandante Barbotin prestou um
grande serviço às marinhas mundiais, com sua
importante invenção, será interessante saber que
ele, ainda um jovem oﬁcial, foi um dos que se salvaram do naufrágio da fragata “La Méduse”, em
1816, nas costas da Mauritânia.
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COROA DE BARBOTIN EM UM MOLINETE ATUAL

CLC Alberto Pereira de Aquino
apanavigator2@gmail.com

Centro dos Capitães da Marinha Mercante | O SEXTANTE

Meu amigo,

“O SEXTANTE”.
Antes, o Astrolábio e o Octante, deles
Criado e aperfeiçoado o magníﬁco Sextante,
Grandioso, imponente, majestoso e misterioso.
Afônico, seu mudo, inteligente e frio semblante,
sem que a ninguém revele e conte,
vai trazendo ao horizonte,
do inﬁnito celeste transparente.
O Sol sem barba, nascente,
meridiano, circum e poente,
Também as estrelas grandes e pequenas,
todas reluzentes,
E, tal qual um Dom Juan latente,
abraça a Lua prateada e sorridente
Seus amigos, Júpiter, Marte, Saturno, e Vênus!
Ah Vênus, cumprimenta o velho amigo
como uma libertina
Estrela brilhante, às vezes matutina,
às vezes vespertina.
No vertical, devagarinho, vai,
á linha do horizonte trazendo,
De grau em grau, todos eles,
um de cada vez, seguindo ﬁelmente
Sem pensar, a ordem da mão amiga,
para o astro o horizonte e o mar beijar.
Agora, rapidamente, no “fora”
do cronômetro que correra acelerado,
Registra os minutos e segundos,
amarrando a altura daquele tão
Pequeno, distante, brilhante e reluzente ponto.
Cronômetro parado, almanaque,
tábuas e carta, à mão, ponto determinado.
Agora sua nobreza se esvaiu,
mas sua lembrança não caiu,
Embora ultrapassado vive no presente,
da glória do passado.

em sua cama de dourado cetim
Um sono justo, até indolente,
esperando o chamado quente,
Ardente e suplicante das estrelas,
da Lua sua amante, de Vênus
e outros orbitantes, para,
como no passado,
atendê-los novamente
Missão cumprida!
CLC AFONSO DE ALMEIDA CORRÊA
O POETA DA SAUDADE
****

O mar

como destino
“No dia 29 de novembro de 2019, realizou-se
o lançamento do livro, O Mar como Destino, de
autoria do CLC Álvaro Almeida Junior, patrocinado
pelo Conselho Nacional de Praticagem - Conapra,
na sede do Tribunal Marítimo, a convite do Vice-Almirante Wilson Pereira de Lima Filho, Presidente
do Tribunal, na presença de diversas autoridades,
entre as quais, Almirante de Esquadra Eduardo
Bacellar Leal Fereira, Almirante de Esquadra Leonardo Puntel, Almirante de Esquadra Alípio Jorge
Rodrigues da Silva, Vice-Almirante Flávio Augusto
Viana Rocha, Vice-Almirante José Carlos Mathias,
outros Almirantes, CMG Gustavo Martins, Diretor
Presidente do Conapra, membros da Comunidade
Marítima, colegas da Marinha Mercante, familiares e amigos.”

Guardo comigo por tantos e tantos anos,
não só lembranças,
Mas meu ﬁel amigo o Sextante,
num sono profundo sem ﬁm,
Carinhosamente adormecido
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