
A Primeira Determinação do 
Comprimento da Circunferência 

da Terra 

Antonio Carlos Freire Sampaio * 
Cláudio Márcio Rodrigues de Jesus** 

INTRODUÇÃO 

OHomem no seu incontestável interesse em 
conhecer o local em que habita, bem como 
sua sempre crescente curiosidade pelo 

desconhecido e ainda pela necessidade de registrar 
os conhecimentos adquiridos, procurou exausti
vamente representar, da melhor forma possível, o 
espaço ambiental que o rodeia. 

Assim é que, desde os tempos mais remotos, 
já encontramos representações primitivas em 
paredes de cavem as e em mapas rudimentares 
confeccionados em plaquetas de barro . Um dos 
exemplos mais singulares é o mapa de GA-SUR, 
cidade situada a aproximadamente 300 km de 
Babilônia, com dimensões de 7 por 8 em, onde o 
vale de um rio é representado neste mapa 
primitivo, provavelmente o Eufrates, com mon-
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tanhas de cada lado representadas à semelhança 
de escamas de peixe, simbolizando a maneira 
precária que aqueles povos retratavam o relevo 
terrestre . Esta plaqueta encontra-se no Museu 
Semítico da Universidade de Harvard . 

Dos babilônios, a humanidade recebeu a 
contribuição da divisão do círculo em graus. Estes 
povos utilizavam o sistema numérico de base 12, 
tendo dividido o círculo em 360 graus, o grau em 
60 minutos e o minuto em 60 segundos. Obser
vando o movimento do sol e estrelas, dividiram o 
dia e a noite em 12 partes iguais (12 horas), e de 
igual modo, a hora em 60 minutos, o minuto em 
60 segundos de tempo . 

O PROBLEMA 

A representação de pequenas porções da Terra 
já era comum, mas os estudiosos desejavam 
retratar supetfícies maiores e até a Terra completa. 

Surge, então, entre as várias escolas da 
Antigüidade, como os egípcios, os chineses, os 
jônios ( Ásia Menor) e gregos, entre outros, idéias 
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sobre a forma da Terra. A maioria pensava ser a 
Terra de forma plana, uma superfície em forma 
de disco, flutuando sobre um imenso oceano. 

Atribui-se aos gregos o conceito de um Terra 
esférica, sendo Aristóteles, discípulo de Platão, 
um dos seus primeiros adeptos, tendo argumentado 
e demonstrado em 350 a.c. a teoria da esfericidade 
da Terra, antes admitida através de considerações 
puramente filosóficas como: a esfera é a mais 
perfeita das formas, portanto a Terra, obra-prima 
dos deuses , deveria ser uma esfera. Assim é que 
Aristóteles passa a ser considerado como o 
fundador da ciência geográfica e nesta época é 
estabelecida a nomenclatura dos elementos 
geográficos essenciais como Equador, Trópicos, 
Pólos e a superfície da Terra dividida em zonas; 
tórridas , temperadas e glaciais . 

A EXPERIÊNCIA 

Os historiadores fazem referência a mais 
notável instituição de ensino da Antigüidade, a 
Escola de Alexandria, cuja famosa biblioteca 
esteve sob a orientação de Eratóstenes de Cirene 
(cidade e colônia grega na África ), grande 
astrônomo e matemático que viveu aproxima-
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damente entre os anos 276 a 196 a.c. Eratóstenes 
confeccionou várias cartas geográficas, um mapa
mundi com seu sistema de coordenadas, onde 
aparece a Ilha de Taprobana (Ceilão deslocada) e 
vários tratados . Mas este notável astrônomo desta
cou-se, principalmente, por sua Determinação do 
Comprimento da Circunferência da Terra. 

O instrumento medidor utilizado foi ognomon 
que consistia de uma haste colocada perpendi- . 
cularmente sobre uma superfície plana. A sua 
utilização era feita através de uma exposição direta 
ao sol cuja posição em relação ao horizonte era 
determinada pela sombra formada pela haste a 
cada instante . Instrumento bastante semelhante 
aos relógios de sol. 

Para esta realização, Eratóstenes admitiu que 
o Poço de Siena, hoje Assuan , situava-se no 
mesmo meridiano de Alexandria, que sua latitude 
era exatamente igual ao do Trópico de Câncer e 
que a distância entre os dois locais era de 5.000 
estádios, de acordo com medições executadas 
pelos antigos egípcios. O estádio, medida linear 
grega, cOlTespondia a 185,25 m. 

Em relação ao poço, verificava-se que o Sol 
refletia no fundo , eI1tre os dias 20 e 22 de junho 
de cada ano, na época dos solstícios de verão, o 
que significava que o poço coincidia com a 
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vertical, ou seja, Siena estava no Trópico de Câncer e o centro do Sol, o centro da Tena e o poço, 
ficavam numa mesma reta. 

Estacionando um gnomon em Siena e outro em Alexandria, com observações simultâneas ao 
meio-dia de 21 de junho, foi verificado que, enquanto em Siena a haste do instmmento não projetava 
sombra sobre o plano horizontal, o mesmo não ocorria em Alexandria, onde o Sol determinava uma 
sombra, que permitiu medir um ângulo de aproximadamente 7° entre as extremidades da haste e a sua 
projeção. Aplicando o princípio da igualdade dos ângulos alternos internos e que o arco da supetfície 
equivalia a 5.000 estádios, foi estabelecida a seguinte relação proporcional. 

x = 5.000 x 360° 

5.000 x 

x = 257.142,86 estádios 1 estádio = 185,25m 

x = 25. 142,86 x 185,25 = 47.635.715 m 

ou 47.636 km (aproximadamente) para o comprimento da circunferência da Terra, ou ainda: 

x 47.635 .71 5 
x = 2rrR ==> R = -- = = 7.581.442 m 

2rr 2rr 

(aproximadamente) para o raio da Terra 

CONCLUSÃO 

Eratóstenes estabeleceu um resultado com 
etTO próximo de 19%, tendo em vista que o compri- 200 

mento real do globo terrestre é de aproximada-
mente 40.000 km. Mas, mesmo assim, este resu l-
tado fo i considerado bom para as limitações da 
época. 

Hoje, podemos verificar cinco erros come-
tidos: 10° 

• Siena não está exatamente sobre o Trópico 
de Câncer, mas um pouco mais ao norte; 

• Alexandria não está posicionada sobre o 
mesmo meridiano que Siena, mas 3° a oeste; 

• A distância entre os dois locais não era de 
5.000 estádios, mas de 4530. 

• O ângulo não foi medido corretamente, por 
inexistir instmmento adequado; 

• O raio médio da Terra é de 6.366 km. 
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Houve uma compensação relativa dos erros 
cometidos e com isto chegou-se a este resultado. 
Foi a partir deste experimento de Eratóstenes que 
foi possível calcular, com maiores precisões, o 
raio, a superfície, o volume e outros parâmetros 
do nosso planeta. 

o sucesso deste evento tornou-se mais 
evidente quando se verificou que outros estudos, 
como o de Posidôneo que cometeu um eno de 25%, 
mesmo executando sua experiência cerca de um 
século após a de Eratóstenes, comparando estas 
dimensões com as conhecidas atualmente. O 
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