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deltaKappa                   O cálculo do raio da Lua na Antiga Grécia1 

Este é o relato da continuação da conversa entre os Professores Ernesto e Antunes que interrompemos 

no deltaKappa de Setembro e que pode ler aqui.  

O leitor lembrar-se-á (veja aqui a resolução do Problema 3) que a Professora Manuela tinha prometido 

ao seu aluno Eduardo que o levaria ao Café Épsilon Delta para assistir a essa conversa em que o seu marido 

e o colega Ernesto iam falar sobre a forma como, 300 anos antes de Cristo, Aristarco tinha medido o raio 

da Lua. 

O Eduardo estava tão entusiasmado com a expectativa de conhecer a forma como se tinha conseguido 

fazer uma tal medição que nessa noite se viu, em sonhos, ajoelhado sobre a superfície lunar, de metro 

em punho, a medir o seu círculo máximo! 

Foi assim com enorme curiosidade e excitação que se sentou com a Professora na “mesa dos Professores”.  

A Professora Manuela pediu um café com natas para si e uma laranjada e uma tosta mista para o seu 

aluno e preparou-se para participar, com entusiasmo, na dita conversa que continuou assim: 

Professora Manuela (dirigindo-se ao marido): - Pois este é o Eduardo de que te falei que está morto por 

saber como foi possível medir o raio da Lua. 

Professor Antunes: - Ótimo, fico contente Eduardo, nunca deixes morrer a curiosidade é ela que faz 

avançar o conhecimento e é o motor do progresso da Humanidade. Sabes que o grande Einstein dizia, 

com o extraordinário humor que o caracterizava: “Não sou nenhum Einstein, sou apenas uma pessoa 

muito curiosa”.  

E foi essa curiosidade que o levou a mudar a forma como vemos o mundo e como vivemos, sem as suas 

ideias o GPS do teu telemóvel não funcionava. 

Mas vamos a isto. Estava aqui a contar ao Ernesto como o grande Aristarco de Samos, nos anos 300 AC, a 

partir do ângulo que observou entre as direções Terra-Sol e Terra-Lua, em quarto crescente, concluiu que 

a distância da Terra ao Sol é 19 a 20 vezes a distância da Terra à Lua. 

Professora Manuela (ajudando o seu aluno): - É que em quarto crescente a linha Terra-Lua é 

perpendicular à linha Lua-Sol logo o triângulo Terra, Sol, Lua é “retângulo na Lua” de forma que o 

conhecimento desse ângulo permite que, no papel, construamos um triângulo semelhante. 

Professor Antunes (continuando): - E, com esta e mais duas observações, conseguiu calcular quantas 

vezes o raio da Terra era maior do que o raio da Lua. 

 
1 Texto escrito com base no livro de Steven Weinberg, Explicar o Mundo. 
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Professor Antunes (falando das outras duas observações da Aristarco): - Ele também tinha observado 

que, num eclipse lunar, o tempo que decorre entre o instante em que a Lua entra no cone de sombra da 

Terra e aquele em que desaparece completamente é o igual ao tempo que decorre desde este último 

instante até àquele em que começa a sair do cone de sombra. 

Repara, o que ele notou foi que o tempo que decorre entre as posições L1 e L2 é igual ao que decorre 

entre as posições L2 e L3.   

Pegou em lápis e fez, com esmero, para que o Eduardo se habituasse a fazer obras bem feitas2, este 

esboço: 

 

                                                                                                              

 

                                                                                                                 

E continuou … 

 

Então, tirou a conclusão, óbvia, de que o diâmetro da secção ortogonal do cone de sombra na posição da 

Lua é igual ao dobro do diâmetro da Lua. 

E fez também esta observação espantosa: os ângulos pelos quais, a partir da Terra, vemos a Lua e o Sol 

são o mesmo!   

Professor Ernesto: - O que é uma extraordinária coincidência no Cosmos. 

Professor Antunes: - Sem dúvida, um acaso extraordinário. 

E agora repara no que ele pôde fazer com os dados destas três observações, imagina: 

 

I – Num segmento de reta marcava as posições do Sol da Lua e da Terra respeitando a proporcionalidade 

das distâncias: 
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II – Marcava arbitrariamente o diâmetro da Lua e, atendendo à igualdade dos ângulos de visão a partir 

da Terra dos dois diâmetros, obtinha o diâmetro do Sol. 
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III – Simetrizava o diâmetro da Lua em relação à Terra e multiplicava o seu comprimento por dois para 

ter o diâmetro da secção do cone de sombra.  

 
2 O Professor Antunes encorajava sempre os seus alunos a fazerem obra bem feita, mas avisava: - Mais vale fazer  
   menos bem a coisa certa do que com excelência a coisa errada. E dava o exemplo das economias “a carvão”! 
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Unindo os extremos dos diâmetros podia representar o diâmetro da Terra e obtinha a configuração de 

um eclipse lunar. 
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Agora, se os extremos do diâmetro do Sol forem A e A´, os extremos do diâmetro da terra forem B e B´ e 

os extremos de dois diâmetro da Lua forem C e C´ os triângulos APA´, BPB´ e CPC´ são semelhantes.  

Isto permitir-lhe-ia escrever estas igualdades onde 𝑑𝑆 é a distância da Terra ao Sol, 𝑑𝐿 é a distância da 

Terra à Lua, 𝑑𝑃  é a distância da Lua a P e 𝐷𝑆, 𝐷𝑇  e 𝐷𝐿 são os diâmetros do Sol, da Terra e da Lua: 

                                                             
𝑑𝑆+𝑑𝐿+𝑑𝑃

𝐷𝑆
 = 

𝑑𝐿+𝑑𝑃

𝐷𝑇
=

𝑑𝑃

2𝐷𝐿
  

Destas igualdades, com cálculos algébricos elementares que até tu podes fazer (veja, leitor, a Nota no 

fim), obteve, usando o valor 19,1 para 
𝑑𝑆

𝑑𝐿
, que o diâmetro da Terra é 2,85 vezes o diâmetro da Lua: 

                                         𝐷𝑇 = 2,85 × 𝑑𝐿, hoje sabe-se que o valor de 𝐷𝑇  é 3,87× 𝑑𝐿. 

Eduardo: - Ena, na Terra cabem mais de 50 luas3! E como é que ele sabia o diâmetro da Terra? 

Professor Ernesto: - Não sabia! Só umas dezenas de anos depois foi calculado por Eratóstenes de Cirene, 

o celebrado Diretor da Biblioteca de Alexandria. Ele notou que ao meio-dia do solstício de Verão os raios 

solares caíam na perpendicular num local que agora se chama Assuão e na altura se chamava Syene.  

Ora ele pensava que Alexandria ficava no mesmo meridiano o que lhe fez surgir uma ideia de génio: se 

nesse instante tivesse duas varas espetadas verticalmente no solo, uma em Assuão e outra em Alexandria, 

a sombra da vara em Alexandria permitia-lhe calcular o valor do ângulo subentendido pelo arco de 

meridiano que liga Alexandria a Assuão. 

E fez, num guardanapo, este boneco para fascínio do atento Eduardo. 
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3 O Eduardo é grande craque em cálculo mental! Quer tentar chegar mentalmente a este valor? 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Erat%C3%B3stenes


 

Professor Ernesto: - Repara que, como o Sol está muitíssimo afastado, o ângulo por que vê esse arco de 

meridiano é quase nulo pelo que os raios solares podem considerar-se paralelos em Alexandria e Assuão. 

E daí, o ângulo que os raios solares fazem com a vara em Alexandria é igual ao ângulo 𝛼, com vértice no 

centro da Terra, que subentende o arco meridiano Alexandria-Assuão. E 𝛼 mede-se facilmente a partir da 

sombra da vara. 

Eduardo: - Estou a ver, se soubesse a distância d entre Alexandria e Assuão a circunferência terrestre 

mediria 𝑑 ×
2𝜋

𝛼
 e por isso o diâmetro da Terra seria 

2𝑑

𝛼
.  Brilhante! 

E como teriam eles calculado a distância entre as localidades? 

Professora Manuela: - Se calhar a partir do tempo que levava uma viagem de camelo entre as localidades. 

O ritmo é praticamente constante pelo que não seria difícil calcular uma velocidade média de andamento 

dos animais, mas o tempo, como mediriam o tempo, deixo à tua imaginação Eduardo?  

Há quem pense que foi recorrendo a pessoas treinadas que faziam o percurso contando os passos sempre 

iguais. 

Professor Ernesto: - Só lhe faltou calcular a distância da Terra à Lua! 

Professor Antunes: - Nada disso, calculou-a, com erro apreciável, mas calculou. E o erro não se deveu a 

qualquer erro matemático, nem pensar, ele era O Matemático.  

Deveu-se a observações deficientes, que, com arrogância matemática, ele negligenciava com sobranceria.  

Ora vejam … 

Interrompemos aqui este relato que contamos retomar muito em breve nesta rubrica. 

 

 Nota – Cálculo do raio da Lua 

 

Resolvendo 
𝑑𝐿+𝑑𝑃

𝐷𝑇
=

𝑑𝑃

2𝐷𝐿
 em ordem a 𝑑𝑃 obtém-se: 𝑑𝑃 =

2𝐷𝐿𝑑𝐿

𝐷𝑇 −2𝐷𝐿 
 

Substituindo na primeira equação e resolvendo em ordem a 𝐷𝑇 obtém-se: 

                                                                  𝐷𝑇 =
2𝐷𝐿𝑑𝑆+𝑑𝐿𝐷𝑆

𝑑𝑆+𝑑𝐿 
 

E atendendo a que 
𝑑𝑆

𝑑𝐿
=

𝐷𝑆

𝐷𝐿
  podemos desembaraçar-nos das distâncias e escrever 𝐷𝑇 =

3𝐷𝐿𝐷𝑆

𝐷𝑆+𝐷𝐿 
 

Se Aristarco tomasse  
𝐷𝑆

𝐷𝐿
 = 19,1, um dos valores no intervalo que tinha calculado para este quociente, 

teria obtido  𝐷𝑇 ≅ 2,85 × 𝐷𝐿 

 

 

 


