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O crepúsculo da arrogância
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PRIMEIRA PARTE

A alvorada

1819
O veleiro norte-americano City of Savannah é a primeira

embarcação a atravessar o Atlântico com o auxílio de motor a
vapor, que impulsiona duas rodas, uma em cada bordo à meia-
nau. A viagem de Nova Jersey a Liverpool dura 27 dias, período
em que os motores funcionam durante 85 horas, em áreas próxi-
mas de terra.

1831
Cruza o Atlântico, de Halifax, na Nova Escócia (Canadá),

para Londres, o veleiro canadense Royal William, também com
motor a vapor para movimentar as rodas. Pelo acúmulo de sal
resultante do emprego da água do mar nas caldeiras para produzir
vapor, o motor deixa de funcionar e o navio termina a viagem com
o velame, em 25 dias.

1835
O inglês Dionysius Lardner proclama que nenhum navio a

vapor pode carregar carvão bastante para navegar mais de 2.500
milhas marítimas, isto é, 4.632km. 1

1838
O norte-americano Junius Smith, da British & American

Steam Navigation Co., discordando do entendimento de Lardner,
adquire o navio costeiro inglês Sirius, para adaptá-lo a viagens

1. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, a milha marítima tem 1.853m. No Brasil, 1.852.
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marítimas e fazer a travessia do Atlântico.
Os motores trazem uma inovação, os
condensadores patenteados por Samuel Hall,
que impedem a salinização das caldeiras.
Entrementes, o engenheiro inglês Isambard
Kingdon Brunel, da Great Western Steamship
Co., ultima em estaleiro de Bristol a cons-
trução de seu vapor, o Great Western, tam-
bém com o objetivo de cruzar o oceano. A
simultaneidade dos projetos gera uma dispu-
t a .

O Sirius é um navio pequeno de 700t e, para empreender a
viagem, não leva carga ou passageiros, apenas carvão. O Great
Western, de 1.340t, tem 64m de comprimento, 11m de largura
e pode transportar 148 passageiros, mas leva apenas sete. Ambos
são dotados de rodas, a superioridade das hélices ainda não está
comprovada.

Parte o Sirius de Queenstown, e o Great Western de Bristol,
quatro dias depois. O Sirius enfrenta ventos fortes, que o obrigam
a utilizar mais carvão. Para completar a travessia, suas fornalhas
engolem a mobília de bordo, portas e até os mastros de emergên-
cia. Chega a Nova York após 18 dias e dez horas, à velocidade
média de 7,3 nós = 13,5km/h, batendo o recorde do Royal
William.

Efêmero triunfo.
Oito horas depois, chega o Great Western, em 14 dias e 12

horas, à velocidade média de 10,1 nós = 18,7km/h, superando a
façanha do Sirius em quase quatro dias e com sobra de 200t de
carvão. Na volta à Inglaterra, ambos recebem passageiros. Está inau-
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gurada a era dos vapores oceânicos.

1 8 4 0
Fundação da Cunard Line, na Inglaterra, por Samuel

Cunard.
O vapor Britannia,2 da Cunard, comandado

pelo Capitão Henry Woodruff, faz a traves-
sia do Atlântico Norte entre Liverpool e
Boston com 63 passageiros, navegando 12 dias
e dez horas a 8,5 nós =15,7km/h, apenas com
a propulsão motorizada, embora também seja
provido de velame. Na volta, estabelece novo
recorde de velocidade: 10,9 nós = 20,1km/
h3.  O Britannia inaugura uma tradição: qua-
se todos os futuros navios da Cunard terão
os nomes terminados em “ia”.

1 8 4 5
Fundação da White Star Line, em Liverpool, por Henry

Wilson e John Pilkington, para incrementar o comércio do ouro
recentemente descoberto na Austrália. Os navios são veleiros.

1860
Criado pelas companhias marítimas o prêmio Fita Azul do

2. Em janeiro de 1842, o Britannia transportou para os Estados Unidos o romancista
Charles Dickens e sua esposa Kate. Dickens, no entanto, não apreciou a viagem:
padeceu de enjôos e se assustou com as faíscas das chaminés perto das velas. Ao retornar
para a Inglaterra, preferiu o veleiro George Washington, ainda que fosse levar três
semanas para atravessar o Atlântico.
3. v. no Apêndice o quadro “Recordes de velocidade média na travessia do Atlântico
(antes da criação da Fita Azul em 1860)”.
4. v. no Apêndice o quadro “Recordes de velocidade média na travessia do Atlântico
(Fita Azul até 1912)”.
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Atlântico, para distinguir os navios tran-
satlânticos mais velozes.4

1 8 6 3
Gustav Wolff e Edward Harland fundam o estaleiro

Harland & Wolff, em Belfast, na Irlanda do Norte.
A WSL adquire seu primeiro vapor, o Royal Standard. No

retorno da viagem inaugural a Melbourne, o navio colide com um
iceberg e é obrigado a reparar o casco no Rio de Janeiro.

1 8 6 7
Em dificuldades financeiras, a WSL é

vendida a Thomas Ismay, que por exigência
do banqueiro que o financia passa a enco-
mendar a construção dos navios ao estaleiro
Harland & Wolff.

1 8 6 9
Thomas Ismay forma a companhia Oceanic Steam Navi-

gation, para gerenciar a WSL como empresa de navegação voltada
para a travessia atlântica de passageiros.

1870
Harland & Wolff constrói o primeiro vapor para a WSL.

1873
Durante uma tempestade, o Atlantic, da WSL, colide com

rochas perto de Halifax e naufraga. Perdem-se 546 vidas.

1886
A 22 de março, o jornalista inglês William Stead publica na

Pall Mall Gazette, de Londres, o conto How the mail steamer
went down in Mid-Atlantic, by a survivor, relatando o naufrágio
de um vapor em alto-mar sem suficientes botes salva-vidas, do
que resulta a morte da maioria dos passageiros e tripulantes.
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1 8 8 7
O Republic, da WSL, comandado pelo Capitão Edward

Smith – que em 1912 comandará o Titanic –, encalha perto de
Nova York. No mesmo dia, a explosão de uma caldeira mata três
tripulantes.

1890
Um vapor sob o comando do Capitão Smith encalha no

litoral do Rio de Janeiro.

1891
O filho mais velho de Thomas Ismay, Joseph Bruce Ismay, é

admitido como sócio na WSL.

1893
Inicia-se um período de supremacia da Cunard e das com-

panhias alemãs, cujos navios, até 1909, vão estabelecer novos re-
cordes de velocidade média nas rotas transatlânticas.

1894
Lorde William Pirrie torna-se presidente da Harland & Wolff.

1898
O escritor norte-americano Morgan Robertson, ex-mari-

nheiro, publica o romance Futility. É a história de um grande vapor
britânico de 214m de comprimento, 45.000t, 40.000hp, três héli-
ces, dois mastros e 19 compartimentos de colisão, com capacidade
para 3.000 passageiros e dispondo de apenas 24 botes salva-vidas,
que em sua terceira viagem no Atlântico Norte, em abril, trans-
porta a nata do high life europeu e centenas de miseráveis. Perto da
ilha canadense de Terra Nova, por volta da meia-noite, o dito
insubmergível transatlântico colide em seu costado de estibordo5

com um iceberg e naufraga. Morrem 2.987 pessoas. O navio cha-
ma-se Titan. A edição é tirada em Nova York, por M. F. Mansfield.

5. No Brasil, desde 1884, boreste.
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1 8 9 9
Falecendo o pai, J. Bruce Ismay torna-se presidente da WSL.

A companhia lança novo e suntuoso vapor, o Oceanic. Sua veloci-
dade de cruzeiro é 20 nós = 37km/h.

1902
A WSL é adquirida pela International Mercantile Marine –

IMM, do magnata norte-americano J. Pierpont Morgan, proprie-
tário de companhias de navegação, empresas ferroviárias, siderúrgi-
cas e bancos, que já controla a inglesa Inman Line, a norte-ameri-
cana American Line e a belga Red Star Line, e passa a controlar
também, além da WSL, as inglesas Atlantic Transport, Dominion
Line e Leyland Line. Ismay é mantido como diretor de operações.
Morgan aporta capital para a futura construção de embarcações
de luxo, visando atrair representantes do mundo financeiro. Os
vapores deverão navegar com bandeira e tripulação britânicas.

1903
O Majestic, da WSL, comandado pelo Capitão Smith, é

danificado seriamente por um incêndio.

1904
Aos 41 anos, Ismay, com o apoio do banqueiro Morgan,

torna-se presidente da IMM na Inglaterra. O presidente da Harland
& Wolff, Lorde Pirrie, é nomeado um dos diretores da empresa.

Em 15 de julho, incendeia-se o vapor General Slocum no
East River, em Nova York, com um passivo de 1.030 mortos.

1906
O Baltic, da WSL, sob o comando do Capitão Smith, sofre

graves avarias, também em decorrência de um incêndio.

6. O prédio, hoje em dia, é ocupado pela Embaixada da Espanha.
7. Na Primeira Guerra Mundial, o Gigantic vai operar como navio-hospital, com o
nome de Britannic.
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1 9 0 7
Fita Azul para o Lusitania, da Cunard, em ambas as direções:

23,6 nós = 43,7km/h para leste e 25,6 nós = 47,4km/h para oeste.
A 30 de abril, em jantar na mansão londrina de Lorde Pirrie,

em Belgrave Square 6, Ismay propõe a construção pela Harland &
Wolff de dois grandes transatlânticos, o Olympic e o Titanic, para
concorrer com os vapores da Cunard. Milhares de europeus orien-
tais e também dos países nórdicos, assim como da Itália, emigram
para a América. O objetivo de Ismay é dispor de embarcações que,
além de velozes, ofereçam maior espaço à Terceira Classe e, ao
mesmo tempo, mais luxo aos potentados e a uma crescente classe
média. Mais tarde, virá o Gigantic7. O custo de cada um é previsto:
1.500.000 l ibras (7.500.000 dólares, na
época). O diretor admistrativo do estaleiro
é o engenheiro Thomas Andrews, 39, sobrinho
de Lorde Pirrie, e o projetista é Alexander
C a l i s l e .

1 9 0 8
A 29 de julho, a WSL aprova o projeto de navios da classe

Olympic, executado por Harland & Wolff com a supervisão de
Andrews. Dois dias depois, assinado o contrato para a construção
do Olympic e do Titanic, posteriormente a do Gigantic.

A 16 de dezembro, na carreira 2 do estaleiro, inicia-se a cons-
trução do Olympic, sob o número de quilha 400.

1909
A 31 de março, na carreira 3, inicia-se a construção do

Titanic. Número de quilha: 401. Número de construção: 131428.
Número de casco: 390904. Trabalham no estaleiro 14.000 ope-
rários. O expediente começa às 7h30min e termina às 17h30min,
cinco dias por semana mais a manhã de sábado.

8. Os recordes do vapor da Cunard só seriam batidos em 1929, pelo alemão Bremen.
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Fita Azul para o Mauretania, da Cunard,
nas duas direções: 26 nós = 48,1km/h para
leste em quatro dias e 17 horas, e 26,2 nós
= 48,5km/h para oeste em quatro dias e dez
h o r a s . 8

Acidenta-se o Adriatic, da WSL. Comandado pelo Capitão
Smith, o vapor encalha perto de Nova York.

1910
A 20 de outubro, o Olympic é lançado ao mar.

1911
A 31 de maio, com a assistência de milhares de pessoas, lan-

çado o casco do Titanic, e a WSL desatende a tradição de batizar o
navio com uma garrafa de champanhe. São empregadas 22t de
lubrificantes para revestir os trilhos de deslizamento e proteger o
casco, que representa uma pressão de aproximadamente 1.200kg
por cm2. Durante os 62 segundos da descida morre um operário,
James Dobbins, esmagado por uma estrutura de madeira. No dia
seguinte, os jornais Irish News e Belfast Morning News publicam
amplas matérias sobre o navio, destacando seus 16 compartimen-
tos de colisão (seis deles incorporando as caldeiras) com portas
estanques, que se fecham automaticamente quando a água alcança
dado nível. As portas também podem ser acionadas da ponte de
comando, através de um sistema hidráulico. Inundados os quatro
primeiros compartimentos, o navio ainda flutua. A imprensa con-
clui que o navio é insubmergível e começa a circular, celebrizando-
se, uma sentença: Nem Deus pode afundar. É só a resposta que deu
um operário do estaleiro a alguém que lhe perguntou se, de fato, o
navio não afundava.

O casco, pesando 26.000t, é composto de lâmi-
nas compactas de 2,54cm de espessura, com 1,80m de
altura por 11m de largura, pesando cada uma 4,5t e fixa-
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das a 350 molduras por 3.000.000
de rebites.

A 14 de junho, o Olympic, comandado
pelo Capitão Smith, faz sua viagem inaugu-
ral. Parte de Southampton com 1.313 passa-
geiros e alcança Nova York à velocidade
média de 21,7 nós = 40,2km/h. No porto,
quase esmaga um rebocador.

Em julho, a viagem inaugural do Titanic é marcada para
20 de março do ano seguinte.

A 20 de setembro, a caminho de Cherbourg e perto da ilha
de Wight, na quinta viagem entre Southampton e Nova York, o
Olympic, ainda sob o comando do Capitão Smith, colide com o
cruzador Hawke, da Marinha Real, e tem seu costado de estibordo
seriamente avariado. A água invade dois compartimentos de coli-
são, mas o navio resiste, fortalecendo a crença de que os irmãos
gêmeos da WSL não submergem. A viagem inaugural do Titanic
é adiada para 10 de abril, pois o acidente do Olympic obriga à
cessão de material e pessoal qualificado para o reparo dos danos.

1912
O desenho de Calisle prevê 48 botes salva-vidas, mas são

instalados, em janeiro, apenas 16, de madeira, sustentados por tur-
cos rotativos, que somados aos quatro botes dobráveis superam a
exigência legal de 16. Tal exigência remonta a 1894 para navios de
mais de 10.000t e não mudou quando as embarcações aumenta-
ram de tamanho e capacidade. A tonelagem do Titanic é 46.329t.
Andrews quer 32 botes e é voto vencido, Ismay julga que nunca os
empregará e não admite congestionar o primeiro convés do navio.

Instalados:

Dois botes com mastro e vela (cúteres), com os
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números 1 e 2, medindo 7,62 x 2,13
x 0,91m, os emergency lifeboats,
pendurados a bombordo e a estibor-
do do lado externo da pequena
amurada junto à asa da ponte, com
capacidade para 80 pessoas, 40 em
cada um; 14 botes numerados de 3 a
16, medindo 9,14 x 2,74 x 1,21m,
os standard lifeboats, com capaci-
dade para 910 pessoas, 65 em cada
um; 4 botes com costado de lona,
dobráveis, identificados pelas le-
tras A, B, C e D, medindo 8,22 x
2,43 x 0,91m, os engelhardt
collapsible boats,  com capacidade
para 188 pessoas, 47 em cada um.

Todos os botes têm ou deveriam ter bússolas, e
seis dos standard têm ou deveriam ter lanternas. Em de-
suso, estão cobertos por lonas. Os dobráveis permane-
cem emborcados e também cobertos, o C ao lado do
Cúter 1, a estibordo, o D ao lado do Cúter 2, a bombor-
do, e os outros dois junto à primeira chaminé, o A sobre
o alojamento do capitão, a estibordo, e o B sobre o alo-
jamento dos oficiais, a bombordo.

A 3 de fevereiro, o trabalho de aparelhamento é afetado por
outra má notícia. O Olympic, ainda comandado pelo Capitão
Smith, bate num banco de areia, a 639km de Terra Nova, e perde
uma hélice. Para que seja feito o conserto,
o Titanic é transferido para a doca Thompson
Graving. Os dois navios são vistos e foto-
grafados juntos pela última vez.

A 25 de março, exercícios com botes salva-vidas, movimen-

9. Teto do tanque do fundo duplo do navio, no túnel da popa.
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tados pelos turcos para a posição de
arriamento, arriados e içados. A tripulação
da casa de máquinas já se encontra no na-
vio. Quatro dias depois, 79 tripulantes são
trazidos de Liverpool.

A 31 de março, o Royal Mail Steamship Titanic está quase
finalizado, faltam apenas retoques nas cabines de passageiros. Pos-
sui as mesmas dimensões do Olympic, mas, com o acréscimo de
cabines e algumas alterações estruturais, torna-se mais pesado e
agora é o maior navio do mundo.

Tem 269m de comprimento por 28m de largura.
Da quilha ao alto das chaminés, 53m. Da quilha ao
convés dos barcos, 30,5m. Da linha d’água ao convés
dos barcos, 18,5m. Da quilha à linha d’água, 12m. As
cabines da Primeira Classe podem hospedar 735 passa-
geiros, as da Segunda, 674, as da Terceira, 1.026. Os
alojamentos do pessoal de navegação e de serviço aco-
modam 892 tripulantes. Em seus 8 conveses, cada qual
com 240m de extensão, dependências diversas, além
das cabines: ginásio, cafés, barbearia, biblioteca, enfer-
maria, três salões de refeições, três salões de estar e de
fumar, piscina térmica, banho turco e quadra de squash.
Os cômodos mais sofisticados são exclusivos da Pri-
meira Classe. Duas grandes escadarias, a da proa, maior,
entre a primeira e a segunda chaminés, e a da popa,
entre a terceira e quarta, ligam os conveses mais luxuo-
sos, iluminadas por luz natural através de abóbodas
envidraçadas. A energia elétrica é produzida por quatro
geradores instalados no tank top9, que a distribuem atra-
vés de 332km de fiação.

1o de abril de 1912
Segunda-feira
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Após entregar o comando do Olympic, chega a Belfast o
Capitão Smith. O Titanic está pronto. Fortes ventos ocasionam a
transferência dos testes marítimos para o dia seguinte.

2 de abril
Terça-feira

Às 10h, puxado por rebocadores, o navio deixa a doca no
rio Lagan e, por seus próprios meios, navega no lago de Belfast,
que tem 20km de comprimento e entre 5 e 8km de largura. Ali
começam a ser testados os equipamentos, a velocidade até 20 nós
e manobras e paradas com reversão de motores.

O Titanic possui dois motores de quatro cilin-
dros e ação alternada, movidos a vapor, cada um gerando
15.000hp em 75rpm, e uma turbina Parsons de baixa
pressão, pesando 420t, que recicla o vapor dos motores
e gera outros 16.000hp em 165rpm. A propulsão dos
motores de ação alternada transmite-se às duas hélices
laterais, constantes de três lâminas de 7m de diâmetro,
pesando, cada uma, 38t. A propulsão da turbina trans-
mite-se à hélice central, dotada de quatro lâminas de
5m de diâmetro e pesando 22t. O vapor é produzido
por 29 caldeiras, 24 com dois terminais e cinco auxilia-
res com um só, aquecidas por 159 fornalhas. Cada cal-
deira tem 4,87m de diâmetro e pesa 100t. Pressão de
serviço: 215psi. Esta motorização faz com que o navio,
em 75rpm, alcance a velocidade de 24 nós = 44,4km/h.
Seu leme tem 24m de altura e pesa 101t.

Às 14h, o navio avança para o mar da Irlanda, à velocidade
de 18 nós = 33,3km/h, prosseguindo os exercícios, e em duas horas

10 . Na viagem para Nova York, Haines estará no posto de
boatswein ,  isto é, contramestre, marujo que comanda o
pessoal encarregado da manutenção do cordame, botes
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retorna a Belfast. O período de testes dura
menos do que um dia.

O supervisor do Board of  Trade, Francis
Carruthers, procede à inspeção do navio, e
uma empresa londrina ajusta as bússolas para
operações em mar aberto. É o dia da partida
para Southampton. Encontram-se a bordo, além
de outros 112 tripulantes, oito oficiais:

Comodoro Edward Smith, 62, capitão do navio
Chefe dos Oficiais William Murdoch, 39
Primeiro Oficial Charles Lightoller, 28
Segundo Oficial David Blair, 37
Terceiro Oficial Herbert Pitman, 34
Quarto Oficial Joseph Boxhall, 28
Quinto Oficial Harold Lowe, 29
Sexto Oficial James Moody, 24

O presidente da Harland & Wolff, Lorde Pirrie, não com-
parece por motivo de saúde, está com pneumonia. Em seu lugar,
embarca o engenheiro Andrews, acompanhado de oito técnicos
do estaleiro, o chamado Guarantee Group, que deverá avaliar o
desempenho do Titanic e sugerir alterações. O diretor de opera-
ções da WSL, Ismay, também não embarca, devido a compromis-
sos familiares, e é substituído por outro executivo da empresa,
Harold Sanderson.

 Às 18h, o Titanic é puxado pelos rebocadores Herald (proa
de bombordo), Haskinson e Herculaneum (costados de bombor-
do e estibordo), e Horbury (proa de estibordo), ao longo do rio
Lagan e do lago de Belfast. Perto da cidade de Carrickfergus, na
embocadura do lago, os rebocadores se afastam, e o navio, condu-
zido pelos timoneiros Alfred Nichols, 42, e Albert Haines, 3110, e
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ainda sob inspeção, navega até o mar da
Irlanda, retorna ao lago de Belfast e, pa-
rando, recebe de Carruthers o certificado:
“Bom por um ano a partir de 2 de abril de
1 9 1 2 ” .

Às 20h, parte o Titanic para cobrir 917km até Southamp-
ton. Quem o comanda é o Capitão Charles Bartlett, Superin-
tendente de Marinha da WSL. Southampton tem uma população
de 123.512 habitantes e seu constante crescimento leva muitas
empresas a estabelecerem ali seus portos de embarque. Desde
1907, é o principal terminal dos vapores da WSL.


