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Projeto

Descrição do projeto

Este trabalho tem como ponto chave as origens do conhecimento astronômico que 

se iniciou na época dos gregos antigos.  Entre  outros feitos,  eles conseguiam realizar 

medidas importantes como a distância entre os astros utilizando equipamentos rústicos, 

matemática básica e a observação do céu. Hoje temos técnicas avançadas para medir 

essas  distâncias  e  sabemos  com  precisão  a  maioria  das  medidas  aqui  colocadas. 

Contudo nesta ocasião preservaremos a origem dessa ciência que se ampara no domínio 

do  pensamento  analítico  e  utilizaremos  suas  metodologias  para  reproduzir  essas 

observações e tentar entender esse pensamento científico da época. 

Baseando-se nisso, nossa proposta é elaborar e construir uma miniatura do Sistema 

TERRA-SOL-LUA tendo como destaque a dinâmica de formação dos ângulos entre os 

três astros e suas distâncias relativas. Não serão considerados, no entanto, os diâmetros 

relativos e as órbitas elípticas. 

Com  essa  amostra  teremos  a  visualização  do  triângulo  retângulo  formado  pelo 

sistema quando a Lua se encontra nas suas fases quarto-crescente e quarto-minguante. 

Nessas fases o vértice da Lua no nosso triângulo espacial possui um ângulo de 90° sendo 

esse fato de extrema importância para a elaboração do método de Aristarco.  

O procedimento será medir no modelo a distância relativa Terra-Lua com uma régua 

e o ângulo no vértice da Terra com um transferidor. Possuindo um valor de cateto e dois 

valores de ângulos, consegue-se calcular a distância Terra-Sol obtida a mais de 2000 

anos atrás. 

Para esse cálculo já é sabido que há grande diferença entre o valor conhecido hoje 

(que é da ordem de 400 vezes a distância  Terra-Lua)  e o valor encontrado por esse 

método (que é menos de 100 vezes). No entanto aqui estamos levando em conta que o 

experimento tenta  reproduzir  as  condições imprecisas  em que eram realizadas essas 

medidas  bem  como  sua  engenhosidade,  de  maneira  que,  embora  incorretos,  esses 

valores  para  a  época  demonstravam  que  as  distâncias  entre  os  astros  eram  muito 

grandes. 

Importância didática do trabalho

A importância deste experimento é mostrar ao público como se calculou a distância 

Terra-Sol utilizando algumas propriedades conhecidas da Lua. Como não necessita de 

cálculos avançados, ele é de fácil aplicação e viabiliza sua execução até em séries do 
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ensino médio. 

Fica inviável para nossos objetivos esperar fazer a dinâmica do sistema solar para 

que  pudéssemos  acompanhar  a  metodologia  de  Aristarco.  Portanto,  esse  modelo 

manipulável deve alcançar a descrição de alguns pontos cruciais como se estivéssemos 

observando  os  fenômenos  de  fora  do  sistema.  A idéia  da  maquete  é  improvisar  um 

sistema solar manipulável visualizando a geometria e trigonometria do sistema e fazendo 

entender o porquê de podermos obter as implicações descritas. 

Através desse projeto espera-se despertar o interesse das pessoas pela astronomia 

e estimular a busca pelo conhecimento da “velha ciência” já quase esquecida no tempo.

 

Originalidade

Esse caráter de pensar extrapolando os limites do céu foi idealizado pelo astrônomo 

grego Aristarco de Samos (310 a.C. - 230 a.C.), um dos primeiros a acreditar no sistema 

heliocêntrico e o pioneiro em elaborar os cálculos para se estimar o valor da distância até 

o  Sol.  Esta  grande  inovação  para  a  época  foi  arquitetada  e  executada  por  ele,  que 

realizou  as  medidas  e  chegou  a  um  valor  para  a  distância  Terra-Sol  em  termos  da 

distância Terra-Lua. 

Deste modo este experimento não é inédito  sendo utilizado como referência  em 

muitos livros e sites.  No entanto,  a diferença aqui  é  que elaboraremos uma maquete 

fundamentada no que se observaria de fora do sistema assim como foi imaginado por 

Aristarco e confirmado nos dias de hoje. 

Referências
1 http://www.observatorio.ufmg.br/pas74.htm#_ftn2  21/08/2008 
2 http://cftc.cii.fc.ul.pt/PRISMA/capitulos/capitulo1/modulo3/topico2.php 21/08/2008 
3 http://www.zenite.nu/08/0508.php 21/08/2008 
4 http://astro.if.ufrgs.br/lua/lua.htm 28/08/2008 
5 http://pt.wikipedia.org/wiki/Dura%C3%A7%C3%A3o_do_dia 28/08/2008 
6 SINGH, Simon. Big Bang: the origins of the universe. New York: 2004. 
7 HEATH, Thomas.  Aristarchus of  Samos,  the ancient  Copernicus :  a history of  

Greek astronomy to Aristarchus, together with Aristarchus's Treatise on the sizes and  

distances of the sun and moon / a new Greek text with translation and notes by Sir  

Thomas Heath. Claredon, Oxford: 1997. 
8 EVORA, Fátima Regina Rodrigues. A revolução copernicana-galileana. Campinas, 

SP: Unicamp, Centro de Lógica, Epistemologia e Historia da Ciência, 1988. 
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9 DERMAN,  Samuel.  Aristarchus  at  your  service.  The  Physics  Teacher  38:  p 

574-575, Dezembro 2000. 
10 TEIXEIRA, Ramachrisna; FERRAZ, Sylvio.  Agenda IAG USP 2008. São Paulo. 

Editora da USP: 2007. 

Lista de materiais

 Pretende-se utilizar: 
⋅Isopor,
⋅Madeira,
⋅Elástico,
⋅Tinta,
⋅Pincel;
⋅Martelo,
⋅Serra,

⋅Régua,
⋅Cilindros de metal de 0,5 

cm diâmetros,
⋅Barbante,
⋅Cola,
⋅Furadeira,
⋅Porcas;

⋅Transferidor,
⋅Tabelas informativas,
⋅Calculadora científica,
⋅Massa acrílica;
⋅Morsa de bancada;
⋅Luminária;

Aprovação dos orientadores

Meus orientadores,

A Profa.  Dra.  Carola  Dobrigkeit  Chinellato  e  o  Profo  Dr.  Ramachrisna  Teixeira 

concordam com os termos aqui estabelecidos para o projeto e declaram que poderão 

dispor de todos os elementos necessários a menos de excepções indicadas embaixo.

Excepções: Não há.

Sigilo: NÃO SOLICITA.

Resultados atingidos e o que falta fazer
Para fazer a montagem experimental utilizou-se: cilindros de aço com diâmetro de 

aproximadamente 0,5 cm sendo que uma delas comporta porcas. Fez-se a base com 

madeira e massa acrílica e as esferas utilizadas são de isopor. Utilizou-se tinta de tecido 

para pintar as peças.

Tendo-se a montagem quase finalizada já é possível ver as fases da lua em um 

ambiente escuro e explorar o movimento de translação da Lua em torno da Terra. Pode-

se medir a distância Terra-Lua, mas o ângulo de movimento ainda não. Portanto não se 

pode calcular a distância Terra-Sol na fase em que se encontra o experimento. No entanto 

já se tem uma visualização primitiva da geometria e da trigonometria do sistema.

Foi escolhida uma proporção de 9 centímetros para a distância Terra-Lua DTL e uma 

distância de 2 metros para a luminária DTS. Como a distância DTS calculada por Aristarco 
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foi de 20 DTL, esta escala é suficiente para alcançar os objetivos propostos.  Aqui não 

houve preocupação em mostrar proporções de diâmetro porque não é o objetivo. Por isso 

a maquete deve ser pequena para não fugir muito da escala de distâncias.

Apesar das peças estarem prontas, falta  suas junções,  a que se fará em breve. 

Ainda não se realizou esta etapa por estar em análise a melhor maneira de alcançar o 

objetivo  de  medir  o  ângulo  correto  através  da  maquete.  Resta  também  elaborar  a 

indicação  da  Lua  em  seu  quarto  crescente/minguante,  o  que  é  outro  desafio  a  ser 

cumprido e que está em fase de testes.

Testou-se também diferentes intensidades de luz para ver qual a que dá a melhor 

visualização das sombras na Lua. Ela não pode ser muito forte, pois por reflexões todos 

os lados da lua ficam iluminados e não se tem a imagem desejada. E por outro lado, se 

for muito fraca, a iluminação é insuficiente.

Ainda falta perfurar o transferidor e a régua que serão acoplados no sistema, pintar 

de preto o barbante e o elástico, que representarão os lados do triângulo, para minimizar 

as reflexões da luz, reformular o eixo de metal da Lua para amarrar o elástico a ele de 

forma a ficar bem preso e não se soltar durante a apresentação, escolher uma lâmpada 

de intensidade adequada para alcançar os objetivos desse experimento.  

Foto do experimento
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Dificuldades encontradas
Utilizando uma lâmpada incandescente na luminária percebeu-se que ela aquece 

muito rapidamente atingindo temperatura alta. Substituí-la por uma lâmpada fluorescente 

reduziu esse aquecimento que não tem aplicações nesse experimento. No entanto ainda 

se está procurando uma otimização para a sombra, que não está tão evidente quanto se 

gostaria.

Houve problemas com as tintas utilizadas na pintura das peças.  Esperou-se um 

longo tempo para que secassem, mas mesmo assim ela não fixou nos objetos. Optou-se 

então por mudar o tipo de tinta e recomeçar a pintura o que atrasou a montagem em uma 

semana.

 Percebeu-se certa dificuldade em medir o ângulo entre a Terra e a Lua, pois não há 

indicação do momento exato da fase quarto-crescente/minguante. Por enquanto está em 

fase de elaboração da solução desse problema fundamental, mas sem resultados.  

É ainda necessário disponibilizar um ambiente escuro para a visualização das fases da 

Lua, o que é de muita importância para este experimento. 

Pesquisa
Este trabalho é baseado nas seguintes palavras chaves e referências:

Aristarco de Samos, a distância Terra-Lua e a distância  Terra-Sol: principal item e 

tema do trabalho, Aristarco foi quem elaborou a técnica do cálculo estudado aqui.

Fases da lua: importante para se calcular a distância Terra-Sol em destaque a fase 

quarto-crescente e quarto-minguante.

Trigonometria: utilizada no esquema geométrico de triangularização para descobrir o 

valor da distância Terra-Sol.
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Forma da Terra, sua posição e o sistema heliocêntrico: importantes para entender as 

hipóteses de Aristarco.

Eratóstenes e  a  determinação  do  diâmetro  da  Terra:  o  diâmetro  da  Terra  foi 

importante para se determinar a distância Terra-Lua.

Teoria do projeto
Quando se fala de medida de distâncias entre os astros celestes e a Terra, logo vem 

a curiosidade de saber quem foram os pioneiros dessa metodologia prodigiosa. Buscando 

em referências pela internet e livros logo se chega a um nome: Aristarco de Samos. 

Quem foi Aristarco de Samos

Este grego viveu entre 310 a.C. e 230 a.C. no reinado dos três primeiros Ptolomeus, 

foi aluno de Strato de Lampsacus que liderava o Liceu Aristotélico, passou a maior parte 

da  vida  em  Alexandria  onde  foi  professor  no  Museu  e  ali  publicou  suas  obras. 

Revolucionou tanto a astronomia que uma cratera Lunar recebeu seu nome. 

Aristarco foi o primeiro a acreditar no sistema heliocêntrico e a explorar a dinâmica 

dos movimentos dos astros a partir desta perspectiva. Sua única obra conhecida é “Sobre 

os tamanhos e distâncias entre o Sol e a Lua” que trata da geometria e dos cálculos dos 

diâmetros do Sol (DS) e da Lua (DL) estimadas em função de diâmetros terrestres (DT) e a 

distância da Terra ao Sol (DTS) em função da distância Terra-Lua (DTL) que ele também 

mediu.

Figura  1 -  Estátua de Aristarco na Universidade Aristóteles de Salônica / 
Grécia. 

Antes  de  entrarmos  em detalhes  sobre  a  metodologia  de  Aristarco  vejamos  os 

artifícios  utilizados para  a determinação de algumas constantes  e a familiarização de 

conceitos importantes empregados por ele.

8



Forma e posição da Terra

Apesar dos astrônomos da época terem colocado a Terra no centro do universo em 

seus modelos, Aristarco acreditava que o Sol é que estava no centro e todos os outros 

astros  giravam  em  torno  dessa  estrela  em  órbitas  circulares.  A obra  que  contém  a 

descrição desse  movimento  heliocêntrico  foi  perdida.  Restam nos  apenas referências 

desta obra em escritos de Arquimedes. Em seu livro “O contador de Areias” escreve:

Aristarco  de  Samos  publicou  um  livro  que  consistia  em  algumas 

hipóteses cujas premissas conduzem ao resultado de que o Universo 

é muitas vezes maior do que aquilo a que agora se dá esse nome. As 

suas hipóteses são que as estrelas fixas e o Sol se mantêm imóveis, 

que a Terra gira em torno do Sol na circunferência de um círculo, com 

o Sol situado no meio da órbita, e que a esfera das estrelas fixas, 

situada  aproximadamente  com  o  mesmo  centro  que  o  Sol  é  tão 

grande que o círculo em que ele supõe que a Terra gira está para a 

distância  das estrelas fixas na mesma proporção que o  centro  da 

esfera está para a superfície. 1

Segundo  Arquimedes,  os  astrônomos  contemporâneos  de  Aristarco  tinham 

hipóteses que refutavam a teoria heliocêntrica, acreditavam que a Terra era o elemento 

mais pesado do Universo e por isso estava no centro. Ptolomeu partilhava do pensamento 

geocêntrico e descreveu sua afirmação apresentando o seguinte argumento: “Uma roda 

que roda possui uma força centrífuga tanto mais intensa quanto maior for a velocidade; se 

a Terra girasse em 24 horas como alguns tinham proposto, os pontos de seu equador 

girariam a uma velocidade fantástica e os seres, as casas, as pedras, as águas seriam 

lançadas nos ares; o próprio solo saltaria em estilhaços” 1.  Também se apresentava o 

argumento de que, se ocorresse o movimento de translação da Terra, haveria o fenômeno 

de paralaxe, o que não era observado na ocasião. Aristarco explica tal ausência tomando 

a esfera celeste como tendo um raio tão grande que não era possível captar esse efeito. 

Atualmente se sabe que a imprecisão dos instrumentos não permitia a realização dessa 

medida que é muito sutil e que não se aplica a qualquer estrela.

Apesar  de  ser  contrariado,  Aristarco  se  manteve confiante  em suas hipóteses e 

continuou seu estudo sob essa perspectiva.
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Figura 2 - Esquema do Universo suposto pelos antigos.

Passados séculos  Kepler  descobriu  que as  órbitas  não  são circulares,  mas  sim 

elípticas com o Sol em um de seus focos. Como se pode ver na figura 3 algumas órbitas 

têm  excentricidade pequena e por isso podem ser convenientemente aproximada por 

uma circunferência para efeito de cálculo.

Figura  3 –  Esquema  do  Sistema  Solar 
como conhecido hoje.

Outro conceito utilizado por Aristarco foi o de que a Terra é esférica. Esta proposta 

vem da escola pitagórica por volta do séc. 6 a.C. e também Aristóteles afirma que a Terra 

assim o é devido à sombra circular projetada na Lua, durante eclipses lunares.  Ptolomeu 

refuta a hipótese de a Terra ser plana explicando: “Se a Terra fosse plana de este a oeste, 

as estrelas nasceriam simultaneamente para os ocidentais e para os orientais, o que é 

falso.  Além disso,  se  a Terra fosse plana de norte  para  sul  e  vice-versa,  as estrelas 

visíveis para qualquer pessoa continuariam a sê-lo qualquer que fosse o local para onde 

essa pessoa se deslocasse, o que é falso. Mas parece plana para a visão humana porque 

é muito extensa” 1. 

Conhecemos presentemente  que a  forma da Terra  não é  perfeitamente  esférica 

tendo uma complexidade maior para descrevê-la matematicamente como, por exemplo: 

um esferóide achatado ou um elipsóide  achatado,  utilizando harmônicos  esféricos  ou 
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aproximações locais em termos de elipsóides de referências. No entanto tais termos não 

serão apropriados neste trabalho podendo-se, portanto, aproximar a Terra a uma esfera 

sem grandes perdas.

Figura 4 - Foto da Terra vista do Espaço

Determinando o diâmetro da Terra

O diâmetro da Terra já era conhecido na época, pois Eratóstenes (275-195) o havia 

calculado.  Este  outro  grego  fascinou  o  mundo  antigo  com seu  procedimento  para  o 

cálculo do diâmetro da Terra na mesma simplicidade com que Aristarco desenvolvia suas 

idéias.

Figura  5 –  Visualização  do  esquema  de 
Erastóstenes.

Eratóstenes  valeu-se  de  seus  conhecimentos  em  geometria  e  sabia  que  em 

determinado  dia do ano,  no solstício de verão, ao meio-dia os raios do Sol  entravam 

verticalmente em um poço bem fundo em Siena, que fica na linha do Trópico de Câncer. 

Simultaneamente em Alexandria observava-se que os raios faziam um ângulo θ com uma 

coluna vertical. Tendo como conhecida a distância S entre Alexandria e Siena (cerca de 

800 km), que uma volta completa na Terra tem 360º, o ângulo  θ = 7,2º, e sabendo o 

comprimento da circunferência 2πR, se tem: 

360º x x = 800 x 360 / 7,2

7,2º          800 km x = 40000 km de circunferência. 
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 40000 km = 2πR R = 40000/2π R = 6369 km

Figura 6 - Visualização da formação dos triângulos.

O valor calculado tem pouca diferença comparada ao valor adotado atual de 6378 

km, confirmando a incrível habilidade dos gregos há mais de 2000 anos atrás.

Distância e diâmetro da Lua

Outra constante fundamental para Aristarco é a distância da Terra a Lua (DTL). O 

método por ele utilizado consiste em primeiramente determinar o diâmetro da Lua (DL). 

Fez-se isso a partir do tamanho angular que ela apresenta vista por um observador na 

Terra. 

Sendo esse ângulo = 0,5º, por regra de três tira-se:

0,5º DL

360º 2πDTL DTL = 114,6 DL

Figura 7 - Tamanho angular da Lua vista da Terra.
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Observou-se que, durante o eclipse, a Lua avançava o equivalente ao seu diâmetro 

a cada hora e que a duração de um eclipse é de no máximo 3,5 horas, portanto a Lua 

anda o equivalente a 3,5 DL durante o eclipse. Olhando para a figura 8, pode-se encontrar 

duas retas paralelas que saem da Terra e que simbolizam a projeção de sua sombra. 

Podemos  então  dizer  que  o  trajeto  que  a  Lua  percorre  dentro  da  sombra  é 

aproximadamente o diâmetro da Terra.

 

Figura 8 - Esquema 
idealizado  para  o 
cálculo do diâmetro 
da Lua.

Conclui-se então que o diâmetro da Terra é 3,5 vezes maior que o da Lua:

DL = DT / 3,5 DL = 2 x 6369 / 3,5 DL = 3639 km, 

utilizando-se desse valor calcula-se:

DTL = 114,6 DL , DTL = 114,6 x 3639 DTL = 417029 km, 

dos  quais  são  consideravelmente  bem estimados,  pois,  na  literatura  encontramos  os 

valores de distância Terra-Lua = 384.400 km e o diâmetro da Lua = 3476 km.

A Lua e suas fases

A lua  é o satélite  natural  da Terra,  isto  é,  o  astro  que orbita  nosso planeta.  Ao 

contrário  dos  satélites  artificiais,  supõe-se  pela  teoria  do  Big  Splash  que  a  Lua  é  o 

resultado  de  uma  colisão  da  Terra  primitiva  com  um  planeta  do  tamanho  de  Marte 

chamado Theia. Por efeito Theia teria sido destruído e forçado à expulsão de um pedaço 

de rocha líquida da Terra do qual se formou a Lua. A Lua também é conhecida como Luna 

pelos romanos, Selene e Ártemis pelos gregos. 

Figura 9 - Formação da Lua segundo o Big Splash.
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A Lua possui um lado oculto que nunca se mostra para a Terra. Isso se explica pela 

rotação da Lua estar em fase com seu movimento de translação, de modo que o mesmo 

lado está sempre voltado para a Terra, como se vê na figura 10. O lado oculto da Lua era 

completamente desconhecido até ter  sido fotografado pela sonda soviética Luna3 em 

1959. 

Vista  da Terra,  a Lua apresenta variação de luminosidade,  o  que chamamos de 

fases.  Já  se  sabia  desde  Aristóteles  (384  -  322  a.C.)  que  as  fases  da  Lua  são  os 

resultados das reflexões da luz solar pela superfície lunar sendo assim a Lua é um corpo 

não luminoso. Esta luz incide em sua superfície e é refletida pela face iluminada cujo 

plano é perpendicular à reta que liga o centro do Sol ao centro da Lua.  Portanto a face 

iluminada da Lua é aquela que está voltada para o Sol. As fases da lua representam o 

quanto dessa face iluminada está voltado para a Terra. 

Figura 10 - Fases da Lua e lado oculto.

As figuras 10 e 12 mostram uma visualização das fases da Lua que consideram os 

raios solares paralelos, ou seja, como se o Sol estivesse a uma distância infinita da Terra. 

No entanto se verá ao longo deste trabalho que, o sol não está no infinito e as principais 

fases da lua não estão, como é mostrado nessas figuras, geometricamente separadas de 

exatos 90º. Quando voltarmos a essas propriedades em Calculando a distância da Terra 

ao Sol se comentará mais sobre isso. 

As  fases  da  Lua  têm  um  período  de  repetição  de  29,5  dias  denominado  mês 

sinódico, ou lunação, ou período sinódico da Lua que é o tempo médio entre duas Luas 

Novas  sucessivas.  Durante  esse  tempo há  4  fases  principais:  a  crescente  (2,3,4),  a 

minguante (6,7,8), a cheia (5) e a nova (1) veja as indicações numéricas na figura 10.
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Lua Nova
Quando a Lua está nessa fase, ela e o Sol estão na mesma direção, portanto não há 

face iluminada voltada para a Terra. A Lua nasce aproximadamente às 6 horas e se põe 

às  18 horas  ficando no céu durante o dia. Conforme passam os dias, ela fica cada vez 

mais a  leste  do  Sol  sendo crescentemente mais iluminada,  chegando à fase Quarto-

Crescente em uma semana. 

Lua Quarto-Crescente
Nesta fase a Lua está 50% iluminada do lado oeste e está a leste do Sol. Ela nasce 

ao meio-dia e se põe à meia-noite. Apresenta uma forma semicircular e a Terra e o Sol, 

vistos  da  Lua,  estão  separados  de  exatos  90°.  A fase  Crescente  da  Lua  pode  ser 

facilmente identificada do Hemisfério Sul pela forma aparente da Letra ''C'', enquanto que 

para o Hemisfério Norte sua forma lembra um ''D''.  A Lua nasce aproximadamente ao 

meio-dia e se põe aproximadamente à meia-noite. Depois de alguns dias a, luminosidade 

aumenta até a fase Cheia.

Figura 11 - Posições relativas da Terra, 
Lua e Sol.

Lua Cheia
Aqui  temos  o  oposto  da  Lua  Nova.  A Lua  Cheia  tem  sua  face  completamente 

iluminada e vista da Terra, ela e o Sol estão separados de 180°. A Lua nasce às 18h e se 

põe às 6h do dia seguinte. 
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Depois  da  fase  cheia,  a  luz  refletida  pela  Lua vai  diminuindo sua intensidade e 

ficando mais escura até a próxima fase, o Quarto-Minguante. 

Lua Quarto-Minguante
Com 50% da face iluminada,  a  Lua está a  oeste do Sol  e  tem a  forma de um 

semicírculo. Oposto à fase quarto-crescente, a Lua nasce à meia-noite e se põe ao meio-

dia. Da mesma forma, nessa fase a Terra e o Sol são vistos da Lua separados de 90º. 

Nos dias subseqüentes a luminosidade aparente da Lua diminui até chegar à Lua Nova 

onde reinicia o seu ciclo.

Chama-se a atenção para as fases quarto-crescente e quarto-minguante, pois são 

elas as observadas por Aristarco para o cálculo da distância Terra-Sol. Outro valor que se 

utiliza  é  o  período  sideral  da  Lua  que  tem 27,32  dias  em que  a  Lua  faz  uma volta 

completa em torno da Terra, em relação às estrelas.  

Figura  12 -  Outra  visualização 
das Fases da Lua.

Trigonometria

A palavra trigonometria vem do grego trigōnon "triângulo" + metron "medida" e é a 

área da matemática que estuda os triângulos e as relações entre seus lados e ângulos. 

Sua  origem  é  incerta,  mas  sua  necessidade  se  deu  por  problemas  da  Astronomia, 
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Agrimensura e Navegações por volta do século IV ou V a.C. com os egípcios e babilônios. 

Hiparco de Nicéia, entre 180 a 125 a.C., foi denominado "o pai da Trigonometria" pois 

escreveu doze livros onde apresentou a primeira tabela trigonométrica, herdando a idéia 

de Hipsicles (180 a.C.)  e os conceitos dos babilônios (140 a.C.)  de que a divisão do 

círculo se faz em 360 graus, com cada grau valendo sessenta minutos e cada minuto 

sessenta segundos.

Figura 13 - Círculo Trigonométrico.

As  funções  trigonométricas  são  obtidas  a  partir  de  triângulos  retângulos  (que 

possuem um ângulo de 90º = ângulo reto) e as mais conhecidas são seno (sen), cosseno 

(cos) e tangente (tg). A representação geométrica dessas relações podem ser vistas no 

círculo trigonométrico que por definição tem raio 1.

Seno
Seno é a projeção do segmento de reta no eixo vertical  que parte do centro do 

círculo trigonométrico e vai até a circunferência dado um angulo α representado na figura 

13 pela cor vermelha. Tem valores entre -1 e 1, ou seja, o intervalo fechado [ − 1,1].

Em um triângulo retângulo, o seno de um ângulo agudo é a razão entre a medida do 

cateto oposto e a medida da hipotenusa. 

 

Cosseno
Cosseno  é  a  projeção  no  eixo  horizontal  do  mesmo segmento  representado  na 

figura 13 pela cor azul e também varia de -1 a 1 ou  [ − 1,1]. O cosseno de um ângulo 

agudo em um triângulo retângulo é a razão entre  a  medida do  cateto  adjacente  e a 

hipotenusa.
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Essas relações foram muito importantes para a determinação numérica alcançada 

por Aristarco há mais de 2000 anos. 

Calculando a distância da Terra ao Sol

Já  ciente  dos  conhecimentos  mostrados  até  aqui,  Aristarco  esquematizou  uma 

maneira de se calcular a distância Terra-Sol  (DTS)  a partiu  de algumas hipóteses que 

foram:

∗  O Sol não está no infinito;

∗  A Lua recebe a sua luz do Sol;

∗  A Terra está no centro da órbita circular da Lua;

∗  Quando a Lua está na fase Quarto-Crescente ou Minguante, a reta Terra-Lua é 

paralela ao plano que divide a Lua nas partes brilhante e escura;

Com isso, Aristarco foi capaz de montar um triângulo retângulo com ângulo reto no 

vértice da Lua como na figura 14 e ângulo α no vértice da Terra. Para isso já se sabia que 

a distância Terra-Sol é finita e que α ≠ 90°.

Figura  14 -  Triangularização para o cálculo de 
Aristarco.

No entanto havia o desafio de medir o ângulo  α com precisão. Para sua medição 

direta dever-se-ia observar a separação angular entre a Lua e o Sol durante o dia. Como 

a observação do Sol é dificultada pela forte radiação que emite e pelo perigo que isso 

causa aos olhos, elaborou-se um método indireto para estimar o tal valor.

Na figura  15  se  vê  a  verdadeira  configuração  das  posições  relativas  das  fases 

quarto-crescente e quarto-minguante que não estão separadas de 180º o que difere das 

descritas nas figuras 10 e 12 e que permite a dedução do valor de α.  
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Figura  15 - 
Esquema  para  se 

obter o angulo α

Aristarco geniosamente utilizou o movimento da Lua ao redor da Terra para chegar 

ao resultado desejado. Como na figura acima ele, reservou 2 instantes de posição da Lua: 

uma em quarto-crescente e outra em quarto-minguante. Em ambos há um ângulo de 90° 

no vértice da Lua que é de fácil reconhecimento visual.

Como  se  utiliza  intervalos  de  tempo  entre  fases  lunares,  o  período  de  rotação 

corresponde ao mês sinódico lunar que vale 29,53 dias. Considerou-se aqui que não há 

movimento de translação da Terra ao redor do Sol.

Observando as mudanças de fase da Lua, mediu-se o tempo entre a fase quarto-

minguante e a seguinte quarto-crescente. Hoje podemos calcular tal valor consultando 

calendários que possuam a hora exata da entrada da Lua em cada fase ou em tabelas 

que se encontra na internet como mostrada a seguir. 

Tabela 1 - Horários das fases da Lua.

Fases Lunares para o Ano de 2008
Quarto-Minguante Quarto- Crescente
Dia Mês Hora Dia Mês Hora
15 Jan 19:45 h 30 Jan 05:02 h
14 Fev 03:33 h 29 Fev 02:19 h
14 Mar 10:45 h 29 Mar 21:48 h
12 Abr 18:31 h 28 Abr 14:13 h
12 Mai 03:46 h 28 Mai 02:57 h
10 Jun 15:02 h 26 Jun 12:10 h
10 Jul 04:34 h 25 Jul 18:42 h
08 Ago 20:20 h 23 Ago 23:50 h
07 Set 14:04 h 22 Set 05:05 h
07 Out 09:05 h 21 Out 11:56 h
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06 Nov 04:03 h 19 Nov 21:32 h
05 Dez 21:25 h 19 Dez 10:30 h
Horários em T.U. (Tempo Universal).
Hora de Brasília = T.U. – 3.

Escolhendo-se um par qualquer de datas dessas fases consecutivas, obtém-se o 

intervalo de tempo entre elas. Aqui se escolheu a Lua quarto-minguante do dia  07 de 

Setembro e a quarto-crescente do dia 22 de Setembro. 

22 Set 05:05h – 07 Set 14:04 h = 14d 15h 1min = 14,63 dias.

com esse valor tem-se quanto a Lua andou ao equivalente a 2 α. para encontrar o 

valor angular por regra de três temos:

360º 29,53

X 14,63 X = 178,35º X = 2α α =89,18º.

Aristarco quando o calculou chegou a um valor de 87º, pois não tinha a precisão de 

horários  das  fases  da  lua  que  temos  hoje.  Há  também  grandes  variações  entre  os 

intervalos de tempo para os diferentes dias escolhidos. O valor que temos para o período 

sinódico é médio e não exato, o que cria variação nos cálculos.

Olhando a figura 14 vê-se que para encontrar o valor de DTS é preciso usar a relação 

trigonométrica do cosseno que é igual a distância Terra-Lua dividida pela distância Terra-

Sol. Então:

cos α = DTL / DTS, DTS =  DTL / cos α , cos 89,18º = 0,0143.

Para facilitar os cálculos, coloca-se DTS em função de DTL,

DTS =  DTL/ cos α DTS = 69,87DTL.

Para Aristarco:

 DTS =  DTL/ cos 87º DTS = 19,11DTL.

Sabemos que o real valor de DTS é 389 DTL  e  α deve ser 89,85°.  Essa diferença 

pode ser explicada pelas considerações que tomamos no início do cálculo. A começar: a 

órbita da Lua não é circular nem plana o que leva a um falso posicionamento dela no 

plano  estabelecido.  A distância  Terra-Lua  não  é  constante  pois  a  órbita  é  elíptica  e 

inclinada. A Terra possui movimento de translação em torno do Sol, o que faz variar a 

posição  relativa  de  recebimento  da  luz.  Utilizam-se  também  valores  médios  para  os 

cálculos junto a valores exatos, o que gera imprecisão. Vendo a tabela abaixo, vê-se que 

uma mínima variação do angulo α causa uma mudança considerável em 1/cosα.
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Tabela 2 - Comparação da sensibilidade da distância com o ângulo.

α ( º ) 1/cosα
87,00 19,11
87,50 22,93
88,00 28,65
88,50 38,20
89,00 57,30
89,50 114,59
89,85 381,97
89,86 409,26

Apesar da grande diferença entre o valor calculado por Aristarco e o real, para os 

objetivos desse trabalho isso não apresenta muita relevância, pois o importante aqui é 

mostrar que ele foi o primeiro a tentar elaborar uma nova astronomia de medição e como 

aplicou os conhecimentos que tinha para construir uma estratégia inédita para resolver 

problemas considerados impossíveis na época.

Referências
1 http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/hfe/momentos/museu/astronomia.htm  
2 http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93rbita  
3 http://pt.wikipedia.org/wiki/Forma_da_terra  
4 http://pt.wikipedia.org/wiki/Terra_plana  
5 http://penta.ufrgs.br/edu/telelab/mundo_mat/malice3/erast.htm  
6 http://www.colegiosaofrancisco.com.br/alfa/lua/lua.php  
7 http://www.if.ufrj.br/teaching/astron/luna.html  
8 http://pt.wikipedia.org/wiki/Hiparco  
9 http://www.colegiosaofrancisco.com.br/alfa/fases-da-lua-e-o-calendario/fases-da-  

lua.php
10 http://pt.wikipedia.org/wiki/Lua  
11 http://astro.if.ufrgs.br/lua/lua.htm  
12 http://ecalculo.if.usp.br/historia/historia_trigonometria.htm  
13 http://www.cosmobrain.com.br/res/fasesdalua.html#  fasesdoano  
14 http://pt.wikipedia.org/wiki/Aristarco_de_Samos  
15 http://fisicomaluco.com/experimentos/aristarco-de-samos/  
16 http://plato.if.usp.br/1-2003/fmt0405d/apostila/helen8/node16.html  
17 www.unisc.br/universidade/estrutura_administrativa/assessorias/atp/docs/forum_educ  

acao_2006/Dimensoes_cosmologicas.pdf
18 http://www.if.ufrj.br/teaching/astron/luna.html  

21

http://www.if.ufrj.br/teaching/astron/luna.html
http://www.unisc.br/universidade/estrutura_administrativa/assessorias/atp/docs/forum_educacao_2006/Dimensoes_cosmologicas.pdf
http://www.unisc.br/universidade/estrutura_administrativa/assessorias/atp/docs/forum_educacao_2006/Dimensoes_cosmologicas.pdf
http://plato.if.usp.br/1-2003/fmt0405d/apostila/helen8/node16.html
http://fisicomaluco.com/experimentos/aristarco-de-samos/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aristarco_de_Samos
http://www.cosmobrain.com.br/res/fasesdalua.html#fasesdoano
http://ecalculo.if.usp.br/historia/historia_trigonometria.htm
http://astro.if.ufrgs.br/lua/lua.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lua
http://www.colegiosaofrancisco.com.br/alfa/fases-da-lua-e-o-calendario/fases-da-lua.php
http://www.colegiosaofrancisco.com.br/alfa/fases-da-lua-e-o-calendario/fases-da-lua.php
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hiparco
http://www.if.ufrj.br/teaching/astron/luna.html
http://www.colegiosaofrancisco.com.br/alfa/lua/lua.php
http://penta.ufrgs.br/edu/telelab/mundo_mat/malice3/erast.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terra_plana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Forma_da_terra
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93rbita
http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/hfe/momentos/museu/astronomia.htm


19 http://lunar.astrodatabase.net/lua_dia_dia.htm  
20 http://pt.wikipedia.org/wiki/Trigonometria  
21 http://pt.wikipedia.org/wiki/Heliocentrismo   
22 http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/hfe/momentos/museu/astronomia.htm  
23 http://penta.ufrgs.br/edu/telelab/mundo_mat/malice3/solst.htm  
24 http://penta.ufrgs.br/edu/telelab/mundo_mat/malice3/calc.htm  
25 http://www.mat.uc.pt/~me0604/aulas/Trab/Eratostenes.pdf  

Declaração dos Orientadores
Meus  Orientadores,  a  Prof.ª  Carola  Dobrigkeit  e  o  Prof.º  Ramachrisna  Teixeira 

concordam com o expressado neste relatório parcial e deram a seguinte opinião:

Opinião do Ramachrisna :

“Por cima acho que está legal. A figura 10 que você usa para explicar as fases da 

Lua é contraditória com o experimento que você está montando e pode gerar confusão. 

Acho que o mais legal seria você usar essa figura mas para dizer que seria assim se o Sol 

estivesse a uma distância, infinita, etc. Infelizmente não deu tempo ainda de parar para 

pensar mais no assunto mas acho que deveríamos, apesar de todos os teus argumentos, 

obter valores mais próximos da realidade. Não é impossível que  a utilização do período 

de 29.5 dias precise de alguma correção.”

Opinião da Carola:

“O relatório parcial da aluna reflete muito bem os avanços realizados no projeto.”

Escolha do Horário
Optou-se por apresentar o experimento na Terça-Feira dia 11 de Novembro de 2008 

das 15 às 18horas.
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