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deltaKappa                       Conversa ao Sábado de Manhã - Parte I 

                                                          Pedro Nunes   

 

Imagine, caro leitor/a, quem estava, em mesas ao nosso lado, numa linda esplanada junto ao Padrão dos 

Descobrimentos em Belém!  

Pois nem mais do que o nosso conhecido Professor Antunes com os seus alunos João e Bernardo, numa das 

mesas, e na outra, mesmo ao lado, a Manuela com duas amigas do Porto. A Manuela era grande amiga do 

Bernardo e aluna do Liceu Carolina Michaelis.  

                                                  Na imagem à direita vê-se Pedro Nunes a segurar uma esfera armilar 

 

Assistimos a esta imperdível conversa: 

Sara (amiga da Manuela) (S): - Ó Professor já viu este monumento! Os grandes vultos da epopeia dos 

Descobrimentos a olharem para a boca do rio, por onde saíram alguns deles e outros industriados por eles, 

mar afora, para satisfazer a curiosidade e o desejo de aventura. 

Manuela (M): - Sabe que há dias, na nossa Escola, e no dia da Língua Portuguesa, o Presidente da Republica 

expressou as motivações deles de forma fantástica: estavam os portugueses numa pequena faixa de terra, 

entalados entre os reinos de Castela e o mar; estes uniram-se e, como não conseguiam enfrentá-los, viraram-

se para o mar e… foram andando! 

João (J): - Lapidar! ... Foram andando … África abaixo até à Índia e mais além. 

Bernardo (B): - Mas esse trabalho gigantesco, de construção de navios e navegação dos mares, não revelou 

grandes Matemáticos e Homens de Ciência cá na nossa Terra? 

Professor Antunes (PA): - Vários, mas um brilhou mais alto que todos os outros: um Homem que nasceu em 

Alcácer do Sal em 1502, se licenciou em Medicina em Salamanca, mas cuja grande paixão era a Matemática: 

o grande Pedro Nunes. 

M: - Estou cheia de curiosidade para saber em que é que ele se salientou. 

PA: - Sabem que Pedro Nunes foi Cosmógrafo do Reino e treinou os pilotos dos nossos navios, apesar de 

constar que nunca pôs os pés a bordo.  



Naquela altura havia dois problemas centrais para os navegadores: a determinação do ponto, o ponto onde 

estava o navio, e a determinação da rota, a Linha de Rumo como era conhecida. E foi neste último desafio 

que Pedro Nunes atingiu as maiores alturas.  

B:- Como assim?! 

PA: - Os pilotos acreditavam que mantendo um rumo com ângulo constante com os meridianos, o que 

conseguiam mantendo um ângulo constante com a direção apontada por uma bússola, o navio seguiria um 

círculo máximo, e, portanto, o caminho mais curto até ao destino.  

Pedro Nunes estudou a Linha de Rumo e concluiu que esta era, não circular, exceto nos casos em que o 

ângulo era de 0 ou 90 graus, mas sim uma curva em forma de espiral esférica, de comprimento infinito, que 

dava infinitas voltas em torno dos polos, sempre se aproximando, chegando arbitrariamente perto deles, 

mas sem nunca os atingir1. Esta curva foi chamada de Loxodrómica. 

E mostrou-lhes esta figura … 

                                                                              Loxodrómica 

… e continuou: 

PA: - Vejam esta carta Mercator. É uma carta plana onde os meridianos são linhas paralelas, e que apareceu 

nessa altura, em meados do século XVI, e cujo terreno para a descoberta Pedro Nunes ajudou a preparar e 

de que esteve muito perto ser ele o autor, as loxodrómicas são linhas retas.  

 

J ( … a quem não escapavam os problemas do Clube): - Se vocês quiserem ver o erro em que se incorre 

quando se recorre a uma loxodrómica para ir, pelo caminho mais curto, de um ponto ao outro não deixem 

de ver o Problema 3 de Dezembro de 2017 e a sua resolução aqui: parece que a felicidade do Natal de crianças 

pobres de uma localidade de África depende, nessa história, deste conhecimento. 

PA: - Embora não tenha encontrado a equação da curva, pois na altura não eram conhecidos os logaritmos, 

veio a ser Gottfried Leibnitz a encontrá-la, usou as propriedades da curva para aperfeiçoar muitas das 

técnicas de navegação da altura. Sobre o rigor dessas técnicas debateu, a grande altura, com os grandes 

nomes da Matemática europeia. 

Dizem que os pilotos se queixavam de que era muito teórico, mas, e como dizia um grande Professor meu, 

“não há nada mais prático do que uma boa teoria…”. 

 
1 Pedro Nunes referiu que a não coincidência, em geral, das linhas de rumo com os círculos máximos já tinha sido notada por  

   Ptolomeu no seu Tratado de Geografia. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Proje%C3%A7%C3%A3o_de_Mercator
https://clube.spm.pt/news/5662
https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Leibniz/


  S: - Ó Professor e o nónio, já ouvi falar? 

PA: - Foi outro dos seus grandes contributos para aumentar a precisão das medidas. Inspirou-se numa 

passagem do Almagesto onde se dizia que os antigos astrónomos tinham descoberto que o arco 

meridiano entre os trópicos estava para a circunferência da terra numa razão de 11:83. Ele admitiu que 

no astrolábio existiria uma circunferência concêntrica com a dos graus onde o quadrante estava dividido 

em 83 partes e que nessa escala o arco entre os trópicos media 44 unidades:  44

4×83
ou   

11

83
   .

E foi daí que nasceu a sua ideia de usar 44 circunferências concêntricas onde o quadrante seria dividido 

em 89, 88, 87, … partes para escolher a escala que mais aproximasse o arco a medir. Foi um padre, o Padre 

Cristóvão Clávio, seu contemporâneo, que simplificou este sistema usando um arco auxiliar móvel o que 

veio a dar origem ao nónio atual. 

 

  PA (depois de beber mais um gole da sua bica para tomar fôlego…): - Mas tudo isto consta de um  

  livro de outro gigante da Matemática portuguesa, Francisco Gomes Teixeira,                    com o título  

 

                                                História das Matemáticas em Portugal 

             

Se tiverem curiosidade vão aí encontrar, expostos com grande detalhe, os grandes contributos de Nunes 

como… 

J, M, B (ao mesmo tempo): - Como… 

 

 Aqui, interrompemos esta conversa, que prometemos retomar no próximo artigo onde o Professor Antunes 

vai falar, entre outras coisas, dos contributos de Nunes nas áreas da Geometria e da Álgebra.  

E não só… 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%B3v%C3%A3o_Cl%C3%A1vio
https://clube.spm.pt/news/o-matemtico-portugus-francisco-gomes-teixeira-nasceu-em-viseu-a-28-de-janeiro-de-1851


 


