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Introdução 

Seria difícil enumerar todas as experiências científicas que cativaram o mundo. No 
entanto, em 2002 num inquérito da revista Physics World, investigadores eminentes 
designaram quais eram, na sua opinião, as dez experiências mais belas da história da 
física, entre aquelas realizadas nos laboratórios sem grandes meios, com poucos 
assistentes e sem recurso a computador. Estas experiências têm em comum oferecer 
uma amostra da beleza das ciências físicas, no sentido clássico do termo, tanto pela 
simplicidade do equipamento como pela análise lógica.  

Se, nesta lista, uma experiência que demonstra a natureza quântica do mundo físico 
ocupa o primeiro lugar, as restantes nove experiências apresentam um panorama de dois 
mil anos de descobertas. Em sétima posição vem a medição do perímetro da Terra por 
Eratóstenes, no século III antes de Cristo.   

Na cidade egípcia de Siena (hoje Assuão), o sábio de Alexandria tinha descoberto que, 
ao meio-dia, no dia do solstício de Verão (22 de Junho), o Sol se encontrava exactamente 
por cima – isto é no zénite – do observador. Assim sendo, os objectos não tinham sombra 
e a luz do Sol caía verticalmente, iluminando o fundo dos poços. Observando em seguida 
as sombras em Alexandria, situada no mesmo meridiano que Siena, mas mais a norte, 
Eratóstenes constatou que dispunha de todas as informações necessárias para calcular o 
perímetro da Terra. Estimou, então, este comprimento em 250 000 estádios (41 000 km), 
ou seja com uma diferença de menos de 5 % do verdadeiro valor (40 000 km). Uma 
avaliação impressionante quando pensamos nos poucos meios da sua época. Ao mesmo 
tempo, confirmou a natureza esférica do nosso planeta, numa época em que a ideia de 
que a Terra era plana dominava. 
 
Eratóstenes, o ß ou o pentatleta das ciências?  

Os sábios gregos da Antiguidade foram, de facto, os primeiros a apreender a forma real 
da Terra e a tentar medi-la. 

No século IV A.C., Aristóteles considerava já que a Terra era redonda – é, aliás, a tese 
que defendeu no seu tratado Do céu – e tinha calculado (ou pelo menos relatado) que o 
perímetro da Terra media  
 

400 000 estádios (9 987 milhas geográficas). Sendo o estádio grego equivalente a 164 
m, isto significava que a sua estimativa era uma vez e meia superior ao valor real. Os 
historiadores das ciências consideram que se trata, sem dúvida, do mais antigo cálculo do 
perímetro da Terra. Depois do cálculo de Aristóteles vieram, no século III A.C., o de 
Arquimedes e depois, então, o de Eratóstenes com as medidas de 7 495 e 6 292 milhas 
respectivamente (hoje o perímetro da Terra está estimado em 5 400 milhas). Com efeito, 
Eratóstenes foi o primeiro a conseguir determinar o comprimento de um meridiano 
terrestre, isto é o perímetro da Terra, com métodos fundados cientificamente. 

Nascido em Cirene, Eratóstenes tinha estudado em Alexandria, depois em Atenas com 
Lisânio, Calímaco, Aristo de Chios, Arcesilau, etc. Convidado por Ptolomeu III Evergeta I 
(o Benfeitor), voltou a Alexandria e tornou-se o terceiro director da famosa biblioteca da 
cidade.  

Célebre pela sua erudição e pelos seus amplos conhecimentos em todas as áreas da 
ciência, Eratóstenes foi no entanto chamado pelos seus contemporâneos o ß, «segundo 
ou novo Platão». Estes consideravam que, se Eratóstenes era bom em tudo, em lado 



nenhum se distinguia como o primeiro, nem deixaria nenhuma obra revolucionária. 
Contudo, esta qualificação não faz justiça à importância científica daquele a quem outros 
chamaram o pentatleta, visto que tratava de toda a ciência da época – retórica, poesia, 
geografia, filosofia e matemática. Foi, na nossa opinião, uma personalidade complexa e 
soube ser criativo de forma original em certas disciplinas científicas, como a geografia ou 
a geodesia (a ciência da forma e do tamanho da Terra, assim como das suas variações 
no tempo), da qual é considerado o fundador.  

Eratóstenes foi um cientista rigoroso e metódico. No fim do século I, Nicómaco tornou, 
então, perene o seu famoso método para encontrar os números primos, conhecido como 
« o Crivo de Eratóstenes». Nos três livros dos Geógrafos, Eratóstenes examina de forma 
crítica a história da geografia desde Homero até aos descendentes de Alexandre, o 
Grande. Foi, igualmente, o primeiro nas Crónicas ao tentar datar de maneira científica os 
acontecimentos literários e históricos. Paralelamente a esta obra sábia, compôs ainda 
uma tabela dos vencedores olímpicos. Mas o seu grande êxito é a elaboração, com os 
poucos meios de que dispunha na época, de um método fiável de medição do perímetro 
terrestre.  

Se as suas obras Os Geógrafos e A Medida da Terra desapareceram, sabemos como 
procedeu e que cálculos realizou, graças às obras de Teão de Esmirna, do célebre 
geógrafo Strabo e de Cleómedes. Este último, autor, no século I A.C., de uma astronomia 
simplificada chamada Sobre o movimento circular dos corpos celestes, onde descreve, 
com todos os detalhes, a medida do perímetro da Terra tal como foi efectuada por 
Eratóstenes. O seu livro foi bastante difundido na Europa Ocidental da Idade Média como 
manual de astronomia, de matemática e de geografia, contribuindo, assim, para tornar 
este método conhecido. Desde então, continuou a ser mencionado em muitos manuais. 
 
O método de Eratóstenes  

Eratóstenes supôs inicialmente que a Terra era uma esfera iluminada uniformemente 
por raios solares paralelos entre si. Com base nesta hipótese concebeu a ideia genial de 
que, para medir o comprimento de um meridiano, bastava calcular o ângulo que formava, 
no centro da Terra, um arco desse meridiano, grande ou pequeno, medido precisamente 
à superfície.  

Recorreu, então, a um princípio geométrico simples das medidas do círculo ou da 
esfera : todos aqueles que, actualmente, possuem pelo menos uma formação de ensino 
secundário sabem que se conhecermos o comprimento do arco (L) de uma esfera e o 
ângulo ao centro correspondente (ao qual chamaremos ω), podemos facilmente calcular o 
raio (R) da esfera. Recordemos a fórmula: L/2πR = ω/360. 

Para o cálculo do ângulo ω, Eratóstenes escolheu como ponto de referência a  antiga 
cidade de Siena, porque tinha observado – ou sabia pela observação de outros 
investigadores – que no solstício de Verão, precisamente ao meio-dia, isto é, quando o 
Sol estava no zénite, os obeliscos não tinham sombra e o Sol reflectia-se no fundo de um 
poço. Isto significava que o Sol se encontrava, então, na vertical (no zénite) em relação ao 
local e que, naturalmente, os seus raios caíam verticalmente nos poços. A sua segunda 
referência para calcular o ângulo correspondente a ω foi a cidade de Alexandria, situada a 
norte de Siena. 

Supondo, então, que o Sol se encontrava tão longe da Terra que os seus raios caíam 
paralelos sobre o nosso planeta, constatou que nesse mesmo instante, em Alexandria, os 
raios de Sol não caiam verticalmente, mas formavam um ângulo com a vertical : os 
obeliscos tinham sombra. O que provava que a sua hipótese genial era verdadeira ! A 
Terra era arqueada : se ela fosse plana, os obeliscos da mesma altura estariam paralelos 
e tal como em Siena, os de Alexandria estariam sem sombra. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cálculo da periferia terrestre. 
L = 5 000 estádios (820 km), 
ângulo ω = Γ = K = 7° 12’.  
A = Alexandria  
∑ = Siena 
(K representa o centro da Terra e 
Γ o ângulo igual ao ângulo no epicentro) 

  
Sempre na mesma altura, mediu em Alexandria o comprimento da sombra de um 

enorme gnómon (provavelmente um obelisco), do qual conhecia a altura. Conhecendo, no 
triângulo rectângulo formado pela altura do obelisco e o comprimento da sombra, os dois 
lados perpendiculares (ver figura da página seguinte), deduziu facilmente o ângulo 
oposto. Descobriu que era igual a 1/50 do arco do círculo completo, ou seja 360/50 = 7,2° 
ou ω = 7° 12’. Caindo os raios do Sol paralelos e verticais a Siena, ele deduziu que este 
ângulo era o mesmo que o ângulo ω no centro do arco de Alexandria – Siena. 

Eratóstenes conhecia a distância de Siena a Alexandria, que tinha sido medida por 
contadores de passos profissionais. O comprimento L entre as duas cidades era de 5 000 
estádios, ou seja 820 km. 

Partindo novamente da hipótese genial de que Alexandria e Siena se encontravam no 
mesmo meridiano e que o ângulo ω = 7° 12’ era o mesmo que o do arco de 5 000 
estádios, Eratóstenes calculou, segundo a figura apresentada em baixo, que o 
comprimento do meridiano valia cinquenta vezes a distância que separava as duas 
cidades. Ou seja :  

360/7,2 × 5 000 = 50 × 5 000 = 250 000 estádios (41 000 km).  
Visto que Eratóstenes utilizou como unidade de medida a medida grega comum, o 

estádio (cerca de 164 m), a sua medição ultrapassa em apenas 1 000 km o comprimento 
real de 40 000 km ! O que, para a sua época, é um resultado de uma precisão 
extraordinária e um resultado fundado essencialmente em hipóteses inteligentes e numa 
noção de base da geometria.   

A sua margem de erro deve-se a três factores: a distância Siena - Alexandria não é de 
820 km (5 000 estádios), mas de 800 km ; Alexandria e Siena não se encontram no 
mesmo meridiano ; Siena não está completamente no trópico (0,5° a norte) e por isso o 
Sol não está exactamente no solstício de Verão. 
Que aconteceu ao método de Eratóstenes 
e  à medida do perímetro da Terra? 

Um século e meio mais tarde, Posidónio de Rodes, discípulo de Hiparco e de Panécio 
de Rodes, relatou, em Do Oceano, como calculou o perímetro da Terra, baseando-se no 
método de Eratóstenes. Observou que, quando em Rodes, Canopus, a estrela mais 
brilhante da constelação de Querena, tocava o horizonte, em Alexandria, ela encontrava-
se 7° 30’ abaixo, ou seja o mesmo ângulo que aquele que tinha obtido comparando a 
sombra de gnómones ao meio-dia nas duas cidades. A distância entre as cidades foi 
calculada medindo o tempo que um barco levava para ir de Alexandria a Rodes (é aquilo 



a que se chama um “odómetro náutico”) e a distância foi estimada em 5 000 estádios. 
Posidónio calculou então que o comprimento da circunferência da Terra era equivalente a 
240 000 estádios, ou seja 240 000 × 164 = 39 360 km. Um valor muito bom em relação ao 
valor efectivo de  40 000 km. 

Depois dele, a medida científica do perímetro da Terra perdeu importância. Os 
Romanos contentaram-se com os resultados dos sábios gregos, e, depois, durante os 
primeiros séculos da era cristã, mais ninguém se interessou por isso. 
 

Aliás, a ideia de uma Terra plana voltou. Os conhecimentos estabelecidos pelos 
Gregos puderam propagar-se na Europa ocidental graças aos sábios árabes que se 
interessaram muito pelos seus escritos. 

E assim, no século XVI, a Europa ocidental começou também a mostrar um certo 
interesse pelas medições geodésicas. Os primeiros a realizar novas medições foram o 
astrónomo, matemático e médico francês Jean Fernel (1497-1558) e, um século depois, o 
astrónomo e matemático holandês Willebrord Snell Van Royen (1581-1626), que, em 
1617, juntou as suas observações num livro chamado Eratosthenes batavus, de terrae 
ambitus vera quantitate . Aqui mencionava Eratóstenes e descrevia o método que tinha 
desenvolvido para medir o perímetro terrestre. Por fim, o astrónomo francês Jean Picard 
(1620-1682) repetiu as medições de Fernel entre as cidades de Amiens e de Paris para 
determinar o comprimento de arco de um grau terrestre. Observações e medições 
sucessivas permitiram-lhe afirmar, em 1671, que o comprimento era igual a 69,1 milhas. 
Consequentemente, um círculo inteiro media 360 × 69,1 = 24 876 milhas. E uma vez que 
uma milha valia 1 612 m, o perímetro da Terra era igual a 24 876 × 1 612 = 40 100 112 m. 

A semente lançada no século III A.C. por Eratóstenes tinha finalmente germinado, 
quase vinte séculos mais tarde com Picard. 


