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DEDICATORIA

• AO C

Afi"irfro e Sur(/ario de EtiUllo, Ctll!llllendadcr oas ordms do Tti

f: talvez esq uecel' a supcl'ioridadc de vos
sos couhecimentos 0 apl'csentar-Yos elemen
tos de geometl'ia; JUas (, conheccl' yossas
1nten9008ofi'cl'cccl'-YOS alguma cousa uti!.

POl'tanto nao me de\-o al'I'cceal' de com
metter a yossa protecguo urn tl'abalho que
conh;m as principios de uma sciencia, em
cujos triumphos ncccssul'iamente pal'ticipais.
Humitimamcnte YOS supplieD 0 accciteis COUlD

homenagem de mou reconhecimento, e com.O
pl'oya do IH'ofulldo l'espe~to com que sou

Vosso hUlllilimo e obedientissinlV sen-o,

CLAIRAUT.
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1
PREFACIO

Ainda que a geometria seja uma seioncia
abstl'acta, (0 mister todavia confessar que as
clilflCuldades experimentadas polos que co
1l1CQum t1 apprcndel-a, pl'ocodem as mais
elas ,'ezes da maneira pOl' que 6 ensinada
nos elementos ordinarios. Logo no princi
pia se aprcsenta ao leitor um grande nu
mcro cle defi niyoes, de postulados, de a:-.:.io
mas e principios prcliminares, que 56 lhe
parccem annunciar um estudo al'ido. As
pl'oposi(:oes que em seguida Yom, nao fixando
o espirito sabre objectos mais interessantcs,
e senda aIem disso difficeis de conceber, acon
teee commummente que as pl'incipiantes se
fa.tigam e se aborrecem antes de torero uma
idc!1 clara do que se 1h05 queria onsinar.

E vcr'dade que para obvial' a esta aridez,
inherente ao estudo da geometl'ia, alguns
auctores imagillal'am fuzer seguir a cada
pl'oposiGao essencial 0 empJ'ego que possa
tel" oa praticu. },[as dcsse modo s6 se prova
a utilidade do, geometria, sem muito fhcili
tal' as meios de appl'endel-a; porquanto vindo
cacla proposi\~ao antes de seu usa, 0 espirito
s6 cai em ideas sensiveis depois de se haver
fatigado para appl'ehender ideas ahstl'actas.

Algumas reflexGes que fiz sabre a origem
cIa geometria, der.am-me a esperan~a de evi-
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ELK\rENTOS

tal' esses inconvenientes, l'cunindo as duus
vantageus de interessar e esclarecer os prin
cipiantes. Pensei que esta sciencia, como
todas as outras, fora gradualmente formada:
que verosimilmente alguma llccessidade (
que promovera seus primeiros passos, e que
estes pl'imeiros passos nao podiam,estar fora
do aleancc dos principiantes, vista como par
principiantes foram dados.

Com esta idea., propuz-me remontar ao
que podia sel' a fonte cia geometl'ia. Tl'atei
de desenvolver-Ihe os principios pOl' urn me
thodo tao natural que poudesse sel' tido como
o proprio empl'cgado pelos inventores: fu
gindo entretanto todas as falsas tentatiYas
que elles naturalmente fizeram.

_\.. mcdida dos. terrenos me pareccu mais
propria para dar origem as pl'imeimo<; pro
POSiQCiCS de gcometria: c e eflectivamente
dahi que proyem esta sciencia) pois que geo
metria significa medida de lerrelW. Preten
dem alguns auctores que os eg~'pcios, yendo
os limites de suas herdades coutinuamente
destruidos pelas cheias do :\"ilo, lanraram
os pri01eil'os fundamentos da geomotria, PI'O
caranclo os meios de se certificarcm c:\acta
mente da situ:l.Qao, cia supel'ficie e configu
rUQae de seus dominios.

Entl'cianto, mCsmQ que nao nos louyemos
nestes auctores, impassivel c c1uyidal' que
desde tempos remotos hou \-essem os homens
procmoado processos pal'a. mediI' e partilhal'
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suas terras. Querendo depois aperreiQoar
taes processos, as investiga~oes particulares
as condu~iraJll pOlleD a pOlleD a inYcstiga
goes geraes. POI' tim, tendo iutentado co
nheccr a l'cla\t8.o c.-meta de tada SOt"te de
gl'andezas, fOl'maram uma sciencia com um
objecto lTIuito· mais vasto que 0 pl'Oposto a
principia, a qual entretanto consen"aram 0

nome que primiti\"amente Ihe tinham dado.
A tim de seguir nesia obra um caminho

semellJallte aD dos iuYcntores, fago com que
as prindpiantes descubram antes de tudo
as ycrdades de que pode depender a simples
mcdida dos terrenos e dos distancias acces
sjYcis, etc. Passo dahi a Qutras iuycstiga
c;;oes, de tal modo uuulogas .as primeil'as,
que a curiosidade natural a todos as hamcJls
as 10\'a tL nellas se de1el'em. ,J ustiticando
depois estft curiosidadc pOl' algumas appli
cal}oes uteis: chego a ensinar tudo 0 que
de mais interessante apresepta a geomctria
elemen tUl'.

Creio nao se lIa de deSCOllYir em que
tal methodo: ao menas. seja apl'opriado a
estimulul' as que se podcl'iam abonecel' com
a arideza dos priucipios geometrieos, dcspi
dos de applica{{oes. Canto: porem: que elle
ha. de tel' ainda uma utilidade maior, acos
tumanclo 0 espirito a investigar e a c1esco
bril'; pOl'quanto cuidadosamente fujo de dal'
qualquer vcrdade sob a forma de theol'emas,
isto t\ de proposi\=oes em que se demonstl'a.
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tal ou tal principia, sem indical' como so
-chegoll a descobril-o.

8i as pl'imciros mathematicos aprcsenta
I'am suas deseobcrtas sob a forma de tiJco
remas, foi sem duYida para dar a suas pro
<!.UCQoes tim aspecto mais mara\~ilhoso, au
para e~imir-se ao trabalho de rctomar as
idPas que as hayiam guiada em suas pes
{Juizas. Como quel' que seja, pal'cceu-rne
llluito mais apropositado accupar sempre
meus leitOl'CS em resolycl' problemas) isio e,
-em pl'ocurar as meios de fazer alguma ope
1'8(:;10 au cle dcscobl'ir alguma ycrdade des
conhecidu, dctcrminando a 1'Olo.9aO que existe
entre as grandezas daelas e as grandezas
desconhecidas, que nos pl'opomas aehal'. Se
guinda esto lllC'thodo, os principiautes, a cada
passo que Ihes lhzemos dar. porechem a l'a
zao que mo\-c 0 inYcntol', e podcm assim
mais facilmentc acquil'ir ° espil'ito de in-
yengao. .

Em alguns pussos desies elementos, tal
vez me ccnsurcm pOl' me repol'tal' dcma
-siado ao testemunho dos olhos, e pOl' me niio
eingil' bastunte a e.\actidao l'igol'osa das de
monstra«;oes. Aos (jue tal censul'a me fize
rem, pego obscrYf'm que s6 trato pela rama
as pl'oposil;oes cujo. vcrdade se patenteia pOI'
poueo que Hcllas se attente. Assim fa(:o
sobl'ctudo no comcgo, em que as mais das
yezes se cncontl'um proposigoes dcsse ge
nera, e isto pal' haycr notado que dessc
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modo aquelles que tinlJam propensao para
a geomctria, se compraziam em excrcel'
seu espirito, ao passe que se desalentayam
quando cram atochados de demonstra~oes~

P9I' assim dizcr, inuteis.
1\ao nos surprehende que Euclides se dcsse

ao tl'abalho de demonstral' que dous circu
los secantes mio tem 0 meSIllO centro, que
urn triangulo enccn'ado em outro tcm a
somma de seus lados menor que a somma
dos lados do triangulo que 0 eoyoh'e. Estc
geometl'a tinha de convencel' sophistas obs
tinados, que se glol'iaxam de refusal" as vel"
dades mais evidentes, e entao era ]Jreciso
que a geometria thesse, como a logica, 0

auxilio de raciocinios em forma para tapal'
a boca a chicana. _\8 cousas, pOI'CIll, J11U

daram de face. Todo raciocinio que roc-ai
sobre 0 que 0 s6 born sensa de antemao de
cide, e hoje em pura perda: s6 serye para
obscurecer a vel'dade e euradar as leitores. *)

Dutro repl'ochc que se me l)odera in'ogar,
seria a havcr omittido difl'erentes proposi
goes dos elementos OI'dinarios, e, quando
trata das propargoes, 0 contcntm'-mc com Ihes
dar s6mente os pl'incipios funclamentaes.

A isto respondo:
1°} que nestc t1'atudo se encontm tuclo

quanta poelc SCI'dl' de cncher meu PI'O
jecto;

.) Vide no tim nota A.
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1°) que as proposi9ues despl'czadas sao as
que de si proprias nao apresentam
neuhuma utilidade, sao as que nem
mesma padem cont,dbuir para facilitar
a intclligcncia das pI'Oposi!;OC's que
impol'ta conhece!":

3°) que a respeito das propor-;,;oes, quanto
digo dcyc bastar para fazel" compl'c
hendel' as proposiQoes elcmentares que
as sllpp6em. 1'; csta uma materia de
que tloatarci mnis a funda nos elemen
tas de algebra, que darei depois destes.

Finalmentc, tendo eu escolhido a medida
dos terrenos com 0 fim de interessal' as
principiantes, D~lO (. de receal' que confun
dam estes elementos com as tratados de
agrirocnsura? TaJ pensamento 86 pode vir
a quem se deslembre de que a medida do,
tcncnos mio CODstitue 0 vCl'dadeil'o objecto
doste livro: e tao s6rnente lim meio de que
me sil'vo para fazel' descohl'il' as priocipaes
Yel'dades geometricas. Eu poder&. igual
mente remontal' a taes yerdades fazendo a
historia da physica, da astrollomia, ou de
qualq uel" autl'a parte das mathematicas *),
que me aprouyessc escolhel'. :\lo.s nesse
caso a alluyiao de ideas cstl'aohas com que
f6ra precisa occupal'-me, te1'io. como que
abafado as ideas geometl'icas, unico.s em
que eli devia fixal' 0 espil'ito do leitol'.

") Vide no tim nota B.
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Dos mdos qlu' lIIillS Iitl/ilra/mel/te $£ t7lfprrgarfl/l( para

medi,. os /t.,.,.t:/IOS •

•

II. A linha recta c a mais curta que sc
pode tirar de urn ponto a outro, e pOT

i550 e a medida da di.;,tancia entre dous
pontos

III. Urna linha que cai sohre outra sem pen
der nem para urn lado nem paTa outro,
e perpendicular a essa linha

IV. 0 rectangulo C uma figura de quatTo
lados perpendiculares uns aos outros

o quadrado e urn fe<:tangulo cujos
lados sao iguaes

V. Processo para levant'lr uma perpendicular
VI. j\ circumferenc.ia do circulo e 0 tra<;o il1

tciro dcscripto pela ponta movel de lllll

c..ompasso, girandQ ao reclaT de outra
ponta

o centro e 0 lugar da ponta fixa. 0
raio e a abertura do compa..e.so. 0 dia
metro e 0 dobra do raia

YH. Processo para baixar uma perpendicular.
VIII. Cartar uma linha em duas partes iguacs.

IX. Construir urn quadrado cujo lado se tem.
X. Construir urn rectangulo tendo-se 0 com

primento e a largura
Xl. As paralle)a~ sao linhas semprc igual

mcnte distantes uma dD Olltra

Trao;;ar uma parallcla a uma linha
por urn ponto dado

j'·I.

,

3
4

6
6
7
8

8

8

9
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XII. A mcdida do rectangulo C 0 producto da

altura pela base 1I
XIII. Figura;; rectilineas SdO as tenninadas por

linhas rectas [2

o triangulo e uma figura terminada

por tres linhas reetas . I:?

XIV. A diagonal de urn rectangulo e a liuha
que 0 divide em dous triangulos iguaes. 13

Triangulos recta;lgulos s:1o os que
tem dous de seus lados pcrpelldicu-
lares um ao outro r3

Um triangulo e a metade do rectall-
gulo que ten1 a mcsma base e ames·
ma altura [4

Sua medida e, pois, a metade do
producto da altura pela base 14

XV. Os triangulos da mcsma altura e da mcs-
ma base tl':m superficies iguaes 15

XVII. OS triangulos que tem a mesma base e
esma comprehcndidos entre as mesmas
parallelas, sao equivakntes ri

XV]I!. OS parallelogrammos slio figuras de qua

tra lados parallelos dous a dous. Sua
medida e igual ao producto cia base
pe1a altura 17-1 S

XIX. Sao cquivalentes os paralle1ogramlTIos que
tt'lm a mesilla base e a mesma altura 18

XX. Polygonos regulares sao figuras termina-
das por lados iguaes e igualmente in·
c1inados uns sobrc os outros 19

XXI. Processo para descrcver um polygono com
um numero certo de lados . 20

o pentagono tem 5 lados; 0 hexa
gono, 6; 0 heptagono, ;; 0 octogono,
S, etc. 21

XXII. Medida da'superficie de urn polygollO 21
Apothema e a perpendicular baixada

o

o
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XXJII.

X-'(lv.

XXVII.

XXVIJI.

XXIX.

xxx.

XXXI.

XXXIV.

XXXVI.

XXXVIII.

xltXlX.

XL.

XLI.

do centro do polygono sabre um de
sellS lados

o triangulo cquilatero tern seus !l'es an·
gulos iguaes

Processo para 0 des<:rever
Conhecendo os tres lados de urn triangulo,

construir um Qutro que Ihe seja igual.
Angulo ea indina~ao de uma linha sobre

outra

Modo de fa7.cr um :tllgulo igual a outro.
Um tTiangulo edClcnninado por dous

de seus lados e pelo angulo entre dies
comprehendido

Segundo modo de fazer urn angulo igual
a Qutro

Corda de urn areo e a recta que une
as extremidades desse areo

Dous angulos e um lado determinam urn
triangulo

o triangulo is6sceles tern dous Jados iguaes.
Os angulos que esses lados fazem com

a base, s:io iguaes entre si
Em que consiste a seme1hant;;a de duas

figu=
Processo para laxer uma figura seme1hante

a outra
Si dous angulos de urn triangulo forem

ig-uaes a dous angulos de outro, 0 30

angulo de urn sera igual ao terceiro an·
gulo do outro

Dous triangulos cujos angulos sa:o respe·
ctivamente iguaes, t(!m seus lados pro
porcionaes

Dividir uma linha em qualquer numero de
partes iguaes

o que e uma linha quarta proporcional
a tres outras, e como achal·a

"
22

25

'7

"
'7

,8

'8

JO

33

34

37

J8

40

4'
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XLII. As alturas dos triangulos semclhantcs sao
proporcionaes a seus lados .

XLIV. As areas dos triangulos scmelhantes sao
proporcionaes aos quadrados dos lados
homologos

XLV. l)ropriedades das figuras semelhantes, ti
radas das propriedades dos triangulos

XLVII, As areas das figm-as semelhantes estiio
entre 5i como os quadrados de seus
lados hOlllologos .

XLVllL As figuras semelhanles 56 sc differen~m

pelas escalas empregadas em sua con
struq::lo

L. Modo de medir a distancia de um lugar
inaccessivel

LII. Urn an!rulo tem por medida 0 arco de
circulo comprehendido entre seus lados.

LIII. 0 circulo esta dividido em 360 graus, 0

grau em 60 minutos, etc.
LIV. 0 angule recto tern go graus e seus 101-

dos ~o perpendiculares tllll ao outro .
LV. Um angulo agudo e menor que um recto

LVI. Dm angulo obtuso emaior que urn recto
l.VII. E igual a 180 graus a somma dos an-

gulos feitos com Ulll 56 vertice e do
mesmo lado de uma linha recta.

LVlIJ. A somma dos angulos feitos em torno
de um ponto e igual a quatro rectos.

LIX. 0 instrumenlo chamado gmpllomt!ll'o, c
seu uso para achar a grandeza dos an
gulos

LX. USO do transferidor para fazer um angulo
de um numero determinado de graus.

LXlll. Angulos alternos sao os angulos inver·
tidos, formadas de um lado e de outro
por uma recta que cai soLre duas pa·
rallelas

44

44

47

47

49

5•

5•

5'
5'
53

53

53

54

55

59

c

c
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Estes angulos slio iguaes. 60
LXIV. A somma dos tres angulos de urn trian-

gulo e igual a dous angulos rectos 60
LXVili. 0 angulo exterior de um triangulo vale

os dous angulos interiores O?postos 62
LXIX. Dado urn angulo do triangulo isosceles,

conhecem·se os outros dous 62
LXX. Os angulos de urn triangulo equilatero

sao de 60 graus cada urn 63
LX Xl. Descrip~ao do hexagono 63

LXXI!. 0 semi·angulo central do hcxagono tU
o angulo central do dodecagono. 64

L'XXllJ. Dividir um angulo em duas partes iguaes 64
LXXIV. Descripljao· dos polygollos de 24 lados,

de 48, etc. 65
I.XX\'. Descrip~ao do octogono e dos polygonos

de 16 lados. de 32, etc. 65

----_.j-(,}!'-~---
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Do m,lhot/o c,ofluln<o pam comparor as jiCUrf/S
r,cltlineas

L Dous rectangulos da mesrna altura est.5o
na mesma razll.o que suas bases 6g

V. Processo para mudar urn rectangulo em
outro que tenha uma altura dada 69

VI. Segundo proccsso para mudar um rectan-
gulo em outro cuja altura seja dada 71

VII. Prova·sc rigorosamentc que si dous re·
ctangulos sao iguaes, a base do pri
meiro esta para a I::ase do segundo,
assim como a altura do segundo esta
para a altura do primeiro 72

VUI. Si q.uatro linhas s:lo lacs que a primeira
eslii para a segunda, como a terceira
esta para a quarta, 0 rectangulo [Of
mado pdo primeira e quarta sera igual
ao [ormado pela !-egUnda e terceira i 3

IX. Diz-se que quat;o quantidades [omlam uma
proport;:lO, quando a primeira esta para
a segunda, assim como a terceira est<i
para a quarta 73

X. Dos quatro termo:;; de uma proport;:lo, 0
primeiro e 0 quarto s:io chamados ex·
tremos; 0 :;;egundo e 0 terceiro elm·
mam-se mcios 74

XI. Numa proporc:iO 0 producto dos extre-
mos e igual ao producto dos meios 74

XII. Si 0 producto dos extremos for igual ao
prodllcto dos meio:;, os quatro termos
formam tlma propon,i1o 74

XIII. Dahi a reg-ra de trcs 74

c
?

c
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o

Ou a maneira de achar 0 quarto
termo de unl<1, propor<;;1i.o, cujos tres
primeiros forem dados 75

XVI. Fa7.er um quadrado duplo do outro 77

XVII. Fazer lim quadrado igual a somma de
dous outros 78

XVIIJ. A hypotenusa de urn triangulo rectan
gnlo c seu grande lado. 0 quadrado
deste lado c igual a somma dos qua-
drados feitos sabre 05 outros dous 80

XIX. Dahi sc tira um processo simples para
reduzir dous quadrados a urn s6 81

XX. Si os lados de um triangulo rectangulo
servirem de bases a tres figuras seme
lhantes, a Figura feita sobre a hypote·
nusa sera igual a somma cias outra;;
ciuas 82

XXI. Reduzir a uma s6 muitas figuras st;:me-
lhantes 33

XXIII. 0 quadrado de um numero e0 producto
que resulta da multiplica<;;lIo desse nu-
mero por si mesOlO 35

A raiz de tim quadrado C 0 Jlurnero
que multiplicado por si mesmo reproduz
o quadrado . 35

XXIV. Um llumero..c multiplo de outro quando
o eontcm uma por~o exacta de ve7.es. 86

o !ado de urn quadrado e sua dia-
gonal slIo incommensuraveis 86

XXV. Outras linhas incommensuTaveis 86

XXVll. 05 triangulos c as figuras scmclhantes
tem os lados proporcionaes. mesmo
quando esses lados sejam incommeJl
suraveis

XXVlll. Essas figuras estao sempre entre si como
os quadrados de ~eus Iados homologos. 90

•
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TERCEIRA PARTE

Dn ",."did/l dns .fiplrlls drClflarrs I'dI' suns proprirdndrs

1. medida do circulo e igual ao pro·
ducto de sua cil·cumferencia pda me·
tadc de sell raio" 95

II. A area do circulo c igual a um triangulo
q\le tellha por altura 0 raio e por base
uma recta igual a circumferencia 96

IV. Si 0 diamctro de urn cireulo tiver 7 par-
tes" a eirCIIlllfcl"Cneia contera perto de
22 dessas partes" 97

V. A.s circumferencias dos circulos esl:i.o
entre si como seus raias 97

VI. As areas dos circulos estilo entre si como
os quadrados de seus raias 98

YII. 0 cireulo que tem como raio a hypole
nusa de urn Iriangulo rectangulo, e igual
asomma dos que 1"01 as calhetos como
~os ~

YIII. CorOa e 0 espaco ~ncerrado entre dous
circulos coneentricos 100

Para medir uma coron ... prcciso mul·
tiplicar sua largura pela circumferencia
media" 101

IX. 0 segrnento do circulo (l um espa~o ter·
millado por 1l1l1 arco e sua corda 102

A medida de todas as figuras cireu-
lares sc rcd\1z ;i do segmento 103

X. 0 sector (> uma poro;;ito do circulo tel"
minado por dOllS raios e pelo areo qllc

conlprehcIH1cm 1°3
Sua mcdida C a do segmcnto" 103

c
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1°3

Xl. Achar 0 centro de tim qualquer arco de
cir(,ulo

XliI. Si de 1Il11 ponto tOlllado uuma semicir·
cllll)ferCIiCia tirarll\o~, clllas rectas para
para as extremidades do dialllctro, sera
recto 0 angulo por ellas fonnado lei

XV. OS angulos inscriptos no mesmo segmento
do circulo SAO iguaes, e t~m por medida
commum a melade do arc.o sobre 0

qual se apoiam 110

XVllI. A tangente ao circulo ~ a linha que 0

toc..1. num sO ponto I I 3
Angulo do segmellto e a formado

par uma corda e uma tangente 113
Sua medida c a metade do arco do

segmento 113

XIX. A tangente e perpendicular ao diamctro
que passa pelo ponto de eont.1.cto 114

XXI. 0 que c urn segmento capaz de um an·
gulo dado 116

l\laneira de fazer um scgm('nto capaz
de urn angulo dado 116

XXIl. Achar a distancia de um lugar a Ires ou·
tros, cujas posit;l:lCS Sao conhecidas I 17

XXl11. Si duas cordas se cortam nUlll cireulo.
o rectangulo das partes de uma c igual
ao rectangulo das partes de outra 121

XXl\·. 0 quadrado de uma perpendicular qual
quer ao diametro de um circulo. ~ igual
ao reetangulo das duas part~ do dia-
melfo 121

xxv. Mudar urn rectangulo em um quadrado. 122

XXVI. 0 que e uma media proporcional entre
Juas rectas [22

Maneira de achal-a 123

XXVII. Outra maneira de achal·a 123
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XXIV

XXVIII. ~[udar uma figura rectilinea. em um qua·
drado 124

XXX. Fazer urn quadrado que esteja para outro
numa Tazlo dada 125

XXXl. Fazer urn polygono que esteja para outro
semclhantc numa raz!lo dada 126

XXXII. Fazer urn circulo que esteja para outro
numa razlo dada 127

XXXlII. Si de urn ponto tornado (ora de um cir
culo tirarmos duas linhas que 0 alra
veSSCI1l, os rectangulos destas duas reo
etas pOT suas partes exteriores seTAo
iguaes . 127-128

XXXIV. 0 quadrado da tangente e igual ao re
ctangulo da secante poT sua parte ex-
terior 129

XXXV. De um ponto tamado f6ra de tllll circulo,
tra~r urna tangente a esse circula Izq
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QUARTA PAR.TE

Va mal/rira dt' mrdir os polul/Irs " SllfiS slI/Hrficies

I. 0 cubo l:: um volume tcrminado por seis
quadr.ldos. l~ a commurn rncdida dos
volumes 133

II. 0 parallclcpipedo c urn volum<: termi-
llado por seis rcctangulos 134

Pianos parallelos 5<10 05 que sernpre
cOI1"ervam cntre si a mcsma distaneia. 134

III. :\lcdida do p..1.rallc1epipedo 134
IV. Os parallclepipcdos 5:\0 produzidos por

urn rcctangulo quc ge move p.1.rallcla-
mente a si ffiL"irnO 136

\" Linha perpendicular a urn plano. ca que
sobre esse plano lIaO se inc1ina p..1.fa
nenhurn Indo. 0 rncsmo se da com
um plano perpendicular a outro _ t 36

VI. A perpendicular a urn plnno e perpen
dicular a toda.., as linhas desse plano.
que partern do ponto crn que ella eai. '3i

VIII. Processo silllple~ para lev;lntar ou baixar
lin has pcrpclldiculnres a pianos '39

IX. Vma lillha sera perpendicular a um pl;,no.
si for perpendicular a duas linhas quc
Hcsse plnno partirem do ponto em que
ella cai 139

X. i\Iancim de elevar urn plano perpendicu-
lar a outro 139

XI. Tral,(<Lr 11111 plano parallclo a outro. 140
XII. ?lIedir a inclin,l(/IO dc um plano sobre

outro 141

XIII. ;\!edil' a illclil\ay~o de uma linha ~obrc

um plano 142
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XIV. Outro modo de baixar U.13 perpendicu-
lar a urn plano dado 142

XV. Segundo modo de Icvantar uma perpen·
dicular a urn plano dado 143

XVI. 0 prisma recto (> \1111 volume cujas duas
bases oppostas silO dous polygonos
iguaes, sell(lo rectangillos as outras faces. 143

XVII. GeraGi\o dos pri'>Jlms rectos 144
XIX. Dous prismas rectos de bases iguaes

cstllo entre si como suas alturas. 144
XX. Dous prismas rectos da mesilla altura

estii.o entre si Como suas bases 144
XXI. .!J.. medida do prisma recto ~ 0 producto

da base pela altura 146
XXII. OS prismos obliquosdifferem dos priSOlas

rectos em que estes t~1Il rectangulos por
faces, ao passo que aquelles t(!l1I por
faces paral1elogrammos 146

XXIII. Gerao;Jlo dos prismas obliquos 147
XXIV, OS prismas obliquos sao iguacs aos pris.

mas ]'ectos, quando tcm a mesma base
e a mesilla altura [48

XXV, 0 mesmo se da com os parallelcpipedos
obliquos em rc1aG:IO aos parallelepipedos
rectos . 149

XXVI. As pyramide.<; ",,'to corpos comprehendidos
entre um certo numero de triangulos
que partcm de um me::;mo vertice, e
terminam em uma base polygonal qual·
qucr [50

XXVII. As pyramides tomam 0 nome da base 150

XXVIII. Dividem·se em pyramides rectas c pyra-
mides obliquas ] 50

XXXII. Em que cOllsiste a semelham;a de <!uas
pyramides J 54

XXXVII. As pyramides que tiverem a mcsllla base
e a mesma altura slio iguaes [5i
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, 59

157

XXXVIII. Duas pyramideg sa.o ainda iguaes. quando
tern a mesma altura c quando suas
bases. sem serem polygonos semelhantes,
s~o iguaes em superficie

XXXIX. As pyramides que tllm a mesma altura,
cstll.o entre si como suas bases

XLII. 0 volume de uma pyramide qualqucr ~

o producto dc sua base pelo tero:;o de
sua altura

XLIII. A pyramidc. C 0 terl'>O do prisma que tell!
a mesma base e a mesma altura

XLY. 0 cylindro c um volume em que as duas
bases oppostas e parallelas sAo dous
circulos iguaes. unidos por urn plano
dobrado ao redor de suas circumferen·

~s 165
Ila 0 cylindro recto e 0 cylindro obli·

quo 166
XLVI. Geral}.'lO do cylindro 166

Xl.\'II. A sup~rficie curva de urn cylindro recto
C igual a um reclangulo que tenha a
mesilla altura, e cuja base seja igual
a sua circumfcrencia 168

XLIX. Os cylindros que lern a Illesma base e
a mcsma altura s.'lo iguaes em volume. 169

I.. A medida de um c)'lindro e 0 producto
de sua base por sua altura. 169

1.1. 0 cone c uma espccie de pyramidc que
tern 0 circulo par base 170

LII. Ha eene recto e cone obliquo 170
LIII. A supcrficie de Ulll cone recto se mede

Illultiplicando a llIelade de seu lado
pela circulllfcrencia dc sua base. r71

I.\V. 0 des<:nvolvimcllto de um cone C 11111

sector de circulo r71
J.\" 1. Os cones da mesma base c da mesma

altura silo iguaes 172

DE GEO~If:l'HIA
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em seu C'II"I'0 nl'ltns. IIrcfacio etc., transporlnndo ludo pam
() (IPP('lldic~', dt· modo que este pode SCI' tlrN\llcnclo 110r
;Hlucllcf< que t.:io s"mcnu- quciram guaNor 0 lralado ,I.
gTande g('llrnl·lra.

l)('poi-;; de eomC'l;"ado ('!;lIe lrabalho, veiu-nos lIs m::o$ IIlll

livro inlilulndu _£limen/us dt G.uuntfri,;z_, ,'Ill que (I l'r.
F. Cobrita diz Il'r f('ito limo adapt81~ao ':0 pllUlO Irar,:nd"
por ClairllUl. Suu !E'itura, mesmo incompll'tu, rnoslr8-IlU>,
Llue ahi, n pllr dn Irlldllc~1iO litlera\ de Clnirnut, (I par dn
<o<uppre::;.<;ao de mUlto>; tl'<:chos insubsLituivcis, se l'sllldNI ('('l'tH
:lreoccllj1l1l;aO de d('-lllOlll';lrill' th(!Qremtls, COIll nlgllm mnliz

algebrico. '\U<: dct,;nn!uru de lodo em lodo n row giwda
1'(']0 «cmilll'llte \1,1'('('11I'50r dn rcgcncrn..ao do l'llsillf' mu
Ihcmntico».

Alcm de le\'('.':; 1I1'(,l'fei<;oumcnlos, que de corl'ido fui fa
zcndo, a prcslC'zu com que se l'cqucria <,sla \'CI'sjo IlIC

n:;o [lcr'miLtiu eun,ll' dn f6rffill littcruria, como dc\'io C CI'U
mislCL A !:icgulldn .'di"iio scra cseoimado dos d('f"ito"
quc Ilfl I'l"cscilic sc lIolurcm. Pura isso, OS ClIriOSOI> t' in
tcrcssudn~ ncslcs csllldos pcnhorar-nos-ao $oLrcm,x1o ",i
lios derelLl pode dl' suns notlls e rcclific(u;i:ics.

POl' tim, rcle\'ll nolm' que as figuras sao c;xarlfllll('nll'
igllfles {,f; do OOit;iiO de 1753; e sao eollocudllS no C0l'l'"
,In obrn I'<lrfl moior focilidodc do estudo. I:: es.'iC um 0

ptimo trnlmlho quI' /I pobn'U1 arlistica de no""o I,aiz na,
IlOS permillil'in ohler, si nao residisse aqui 11m 1....111 gr;,
Hldor llllClllao. 0 sr. Jorge Gruhn.

POnl fucilitllr n 1',4uoo do Logica, juntv a'lui 1.\ li,.,tH d .."
linGS dl' malll('matica que Augusto Comle r<>commendn. Y.i,
notado;; ClmfQrffi(' as crlir;Oes que pOSSiUl. l){'l'lJi" ,Ii"", •
ne-crcsc('lIto L')ml"'I" lima llolicia biogl-aphica dl' Clnirml

8)

BibJiogl'aphia mathematica
I) )'Ion::-s l)'Al'l'R1:NDI:E ,\ CO~IP1'I·:(1 Sl·IlE~IE:-'T J-:T ,\n:c

FACIUTI\ Oll\111f,'"C poslhumc de Co:">"noH<:h'I', IJubli(,
prll' ;lJ{"IHllW dc (;OKI){)RCIOT, SH \'CIlV/,'. XOIl\'('1I(' ("'Ii
lioll. 1 vol. in...:J2, Pflris, 1.854,

o

o
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1.\"11. Sua medida C 0 produclo da base pelo
tel"f;o da altura 172

LlX. Modo de medir a superfide de um cone
truncado 174

LX. Esphera C 0 corpo cuja superficie tern
todos seus poutos equidist,Jnt{'s do
centro 174

l.X\-. A sllperficie da c:;phera tem por lllcdida
o prodllcto de seu diametro pela cir-
cumfercneia de seu grande circulo lSI

LX\T 0 que c um segmento espherieo_ Como
se mede sua superficic . 182

LX\-lI. A superfieie da esphera c igual :i do cr-
lindro eircumscripto 183

L\.Y111. OS troncos do cylindro e da esphera tl'm
a mesma superficie 183

l.XIX_ A superficic 6pherica C 0 (Iuadruplo da
superfic.ie de seu grande circu!o 183

LXX. 0 volume da csphera c 0 tert;o do raio
multiplicado pdo quadruplo (Ia area do
grande circulo 184

l.XXI. 0 volume da csphcra c dous lerl;OS do
volume do cyli'ldro circulllscripto 185

LXXII. Volume de Ulll scgmento csphcrico ISS

LXXIII. Em que consisle a scmelhano;;a de dous
corpos termillados por pianos 186

LXXIY. Condi<:6es que determinam a semelhal1~a

de dous crlilldro~ rectos 186
LXX\"_ Seme1han<:a de dous cylindros obliques. 186

LXXY\. Semelhanl,;a {Ie dous cones 187
I.XXYII. Seme1hanl,;a de dou,; cones truncado;; 18i

LXXVIII. Sao semelhalltcs as cspheras. ~s cubos e
todas as figmas (Ille S'J dependent de
IIma,liuha lSi'

IXXIX. Em gem! os volumes ,;clllc!h,lIlles :;01 (Iif
fcrem pela" c~calas sobre que s!l.o COllS-

tmidas lSi
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DE GEQMETRIA XXIX

I.XXX. A., superficies dos volumes 5oeme1hantes
Cslio entre si :como os quadrados de
seus lados homologos

LXXXL As superficies c:sphericas estlo entro: si
como os quadrados de seus raios

LX..XXlII. Os volumes seme1hantes esUo entre; si
como os cubos de seus lados homologos

L"\XX~\·. As esphcras esUo entre si como os c.ubos
de seus raios

FI:--l DA TABOA

Par.

,88

'90

'9'
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ELEMENTOS
DE

GEOMETRIA-PlUMlmlA PARTE

])os meios que mais naturalmente se em
lJrega1'(l1n ]Jara medir os terrenos.

F?ra.m pl'o\-u\-elmente as comprim.cn
tos e as distancias 0 que primcil'o se

tn.ttou de medir.

I
Para medii' um comprimcnto qualquel',

o expediente fornecido pOI' uma especie
de geolllctl'ia nn.tuml, e a eOlllpal'a~'ao do
comprimcnto de uma. medida conhecida
com 0 compl'imcnto que SC' quel'conheccl'.

Il
Quanta fi distuncia, ve-se q liE' para. me- A ljn.h~~1;b

illr a. existente entre dois pontos. so torn&.= ,?~~:

precise til'ar uma linha recta de um ponto,,:r{':~.:r

a Dutro, senda sabre C'ssa linha que so ci~,~d;:d~"

deve calloeal' a medida conhecida. E <;:,:t"
isto pOl'que todas as Dutra,., linhas, fa-
zenda necessal'iamente um dcsYio maio!'
ou meuOl·, sao ll1uis compridus do que a
linha recta, que nenhum (1esyio ruz.
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III
~\lem da nccessidade (Ie mediI" a dis

tuneia de UIll ponto a autl'o, acootete
lllUita.':> YCZes que somos obl'igado:" a me-
dir a distancia de tilll ponto a uma Hulla. C
rm. homclU, pOl' excmplo, coUoc'ado em
D (fig. 1). f\ murgem de tim rio, quel' sa-
bel' quanta nli do Jugal' em que esta. (t

A

Qutnt mal'gcm A13. l\csse caso csbl. claro
que, para medir a distancia pl'Ocuruda,
C precise tamar a mais curta de todas
as linhas rectas D.\, DB, etc., que so
podem ti1'<11' do ponto D a recta AB.
OI'U, c Ju('i! de Ycr-se que fl.linha mais
curta de que :5(" preC"isa (. exactomentc a
linha DC que so suppoc nao pender nom
para .\ nem pal'a. B.

'l~;,:.r;;,t"... 1;; pois sabre ('88ft. linha, dcnominada
;::..-::'lJe'l1JeJldicular. que se d('\'o coUoear a me
jr:;: n:: dido. conhetidn u tim de ter a distoncia

p.>'~ OY",O, e ,
~-=. DC do ponto D tl rccta. \B. ~Ias tom-

linh.. bem so y~ que, para p6r essa medida
sobre a linha DC;. {, preciso que eUa seja
IH'I'Yirnllcnte tirada. ])ohi a necessidade
de sc tcr 11111 pro('('sso para trtl\t1l' per
pendiculares.

o
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IV
lIusia ainda necessidade de tl'a~r pert-?~:.~

pendiculares em outl'as ll1uitas occasi6es. :.~...~
• dicub"", uas

Par exemplo, sabe-se que a rcgulandade •.,. o~lTOO •

.das flgurDs taes como ABeD, FGI-II (fig.
2 c 3), chumaclus 'recLangulos, e com-

K

.IT
)'1' •.

--'--

F;". J.

postas de quatro lados perpendiculares
uns aos outros, leva a dar suas f61'mas
u.s casas, a suas partes intel'iores, aos
.itl.l'dins, aos l)auJ1os dos muros, etc.

A primcirR de8ms figuras, _\BCD, cU-?u':'=
jos quatro lados sao iguaes, chama-se ~1~CI

commumente quadrado. A outl'a Ii'GIlT, olio> I~

que s6 tem iguaes as ladas oppo:~tos, toma
a nome de rectangzdo.

\ -

:\as dificrcntcs occusi6es que exigcm
se tracem. pcrpendiculares, tram-se ou'de
bahar p('I"pendicuJal"es sobre umalinha,
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•

\ /
, .~.

Fill'_ <.

2
P~~

. ,. "··;1l·S.

tornado nalinha_\B, quizerlllos leyuntar
a linha CD perpendicular a _\B, seni pre
ciso que essa linha nao se incline oem
para A nem para B.

Suppondo primeiro que C~sn.i. a igllUI
distancia de _\. c de B, e que a recta CD
nao se inclioo. para 1000 algum. e claro
que cada um dos pontos dessa lillha estura
igualmentc alastado de A e de B. Assim
tratal'-se-a s6mcntc de acbar lim ponto
qualqucr D, tal, que sua distancia no
ponto A sqja igua.l a. sua distalwiu ao
ponto B; pOl'qmmto tirancto entao pOl' C
e pOl' essE' ponto lima linha rrctn. CD,
esta linha senl a perpendicular pedida.

o

(:I
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Para aeha!" a ponto D. podia-se proce-
del' por tcntativas; mas iS50 nao satisfaz
o cspirito: 0 cspirito quer lim Pl'oc('~so

que 0 esclal'cQa, Eil-o aqui:
, Tomulllos primeiI'o uma COll1lUUm mc
dida, pal' E'xcmplo urna COI'cla, all 11m
compa-sso de detel'll)inuda abertura,
confol'mc cstivermos habalhando no ter
reno au no papel. 15to feito, fixamos no
ponto .\, a Q'\tremidade da corda, ou
a ponk'), do compasso, c fU7.endo giral'
outra ponta, au outra cxtremidade
cia C'orda, tra~mos a arco PD~L De
pais, selll mudar a me<lida, operamos do
mesmo modo em reluQiio ao ponto 13, e
desercycmos 0 area QD:\, 0 qual, C01'

tando a pl'imeiro em D, dar-nos-a 0 ponto
procUt'ado. E isto porquc 0 ponto D pm
tenccndo igualmente aos dtlUS arcos PD.\1
e QD'\', descl'iptos pOl' meio de uma com
mum medida., sua distancia ao ponto A
senl. igual a. sua distancia ao ponto B.
POl'tanto CD nao pendera nem para A
llell para B, e sera perpendicular sabre
AB.

5i a ponto C (fig. 5) nao e8th'er a igual
distancia de A e de B, \' preciso tamar
dous outros pontos {(, e b. igualmentc
afastados de C, para nos sC'l'virmos del
Jes, em Jugal' de A e B, u. fim de d('scl'e
VCr as areos rDM c (JD"K,
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Aci~. Si Ulll dos tralfQs, pOl' exemplo PD~I

,,~:_(fig. 4), fossc con tin uado pOl' 0, pOI' E. R.
. ;';:'~ etc., ate cncontrar-sc com 0 ponto P. 0

-: ::.atrago intcil'o chamar-se-ia circwnjeren
,~: cia do eil'citlo, ou simplclllcntC' Cil'Cit!O,

.... r.... pO~.... Tl'agando s6 a parte PD~l dn. circulll-
ferencia, c.l;;sa parte chamar-se-tl. areO de
circulo.

°l~~:;"'d:o 0 ponto iixo /I, chama-so sell cenlro~
pon,. Gu. au cenb'o do ct'rcuJo.
o ra,o {, •

• ben"... 0 inter"vallo AD, seu raia.
doe0o;pa"o

o di.m'.... l'odu. linlm como DAE, que passa pela
.co ~i~~o do centro c tcrmina na eircumfcl'cncia, 01lQ.-

rna-se diametro. Esta linlJa t· evidente
mente 0 dobro do raia, e pOl' isso 0 ruia l'

as yezes dcnominado semi-diametro.

YII
~:~, 0 moio Il0}0 llual podcmos olo\-a1' uma.
~~. perpendicular a uma lillha AB (fig. 6),

,·1\
N N

, " ~
F;g. 6.

fomece-nos 0 pl'ocesso pa..ra baixtuo lima
perpendicular de '.jill ponto qualquC'1' E,
tomudo 10m dcssa linba. Com efreiLo, col
locandocm Eacxtrcmidadede um fio ou u.

c

c
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ponta de um compa:"so, e marcando, com
urn mesmo intcryallo Eb, dous pontos
a e b sobre a linha ~\B, buscaremos.
como antel'ionnente, um outro ponto D,
cv,ia distancia ao ponto (l, e ao ponto
u soja a mesma. Par essE' ponto e pOl'
E tl'uQuremos a recm DE, que tendo cada
uma de suus oxtl'cmidadcs igualmcntr
afastada de a e de U, nao pendent lllais
para um ponto do qut.;' j)Hl'f1 outro e sent
perpendicular sobre _\B.

YIII
Da OPCI'U(}clO pl'ecedcn to resulta a solu- ~~: ~:~

Qao de urn 1l0YO prohlen\9. dUj~u:;'~··

Supponhitmos que se tra.ta de di"idil'
uma linha I'cota AB (fig. 7) eln duas par-
tes iguacs. Dos pontos A c B, tomudos

k'.' ,

~. M

\

P-1PQ...
t·;~. ,.

como centros, e 'com qualqurl" abertul'u
de compasso, descrCYCI'ClllOS os aI'CO~

REI e GEl": depois, com os meSmOS cen
tros e com a llwsma ou com qualqu('l'
outra abcl'tul'tl,*), desC'I'E"Yf'l'emos as areas

,
A •

*} Maior que a meL"\de da r«:la, para que os dOllS
arcos se cortem, iK doT.)
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PD~r c QDX..\ lioha que enta~ juntar
os ponios de int(,l'scc\,ao E eD, passando
por C. corUlr.l.\ B emduas pal'trs iguaes.

IX

_\ehado 0 ]Jl'oC'C'sso para tl'a{;U!' perpen
diculal'C's, nuda. era mnis facH do que
scn-il'-s(, delle para razer as figul'as clm

c~~,~~~~mmaclas l'cctangulos e quadl'ados, de que
CUjG I~do se • _

tom. fallamas C'm 0 II". 4. "' e-sc que para
construit' um quach-ado ABeD (fig. 2),

'cujos Judos sC'jD.tn iguaes u linha dada
K, t' Pl'cc:iso tamar ua recta GE um in
ten'aUo AB igual a K, c1epois lcyantar
(n". 5) nos pontos A e B as pCl'pcl1(licu
lares _\D, BC, cacla lima igual a K, e
po\' tim tim\' DC-

X

Coa•...,,;.... Si quizcssemo.o:; tl'a<}ar um I'cctangulo
~~' FGHI, (fig. :3), cujo compl'imento fasse K,
c::=~ sendo a largul"a L, fariallos FG igual a

K, depoi~ IC\'lllltm'iumos as perpendi
cu]ul'cs FI, (iII, ('uda uma igual a. L, e
pOl' fim tinlrlnmOS III.

XI
A~~"'Ii;,I~~t:. Ka constrll('\ao de ccrtus obl'as, como
;r~~:~.. mUl'alhas, cannes, ruas, etc.o, temos neccs-

d.....n'e•

•!*u::.... sidade de tl'H.(oal' linhas panllletas, isto to"

c
o

o



Grupo de Pesquisa História e Educação Matemática

www.hedumat.uff.br

DE: GEO.\IF:TRI.\ 9

o
a

linhui:> cuja POSi\,80 seja tal que seus in
tE"l'vallos tenham sempl'e pOl' medida per
pondiculan's do lllesmo comprimento. Ora,
p.a.ra. traQar pa l'allelas nada mais natu
ro..1 que reCOlTel' ao pl'ocesso de que nos
sCl'Yimos para cOllstnrir rectanguloso POl'
oxo111pl0 (fig. 8), seja AB um dos lados

c
it ..-,
...

A

..
Fig, 8.

o

de qlla.lquer canalou de quoJqucr lUU

ra]ho, ctco
j

a que so qllcim dar a ]ar
gllra. CAj ou, para enunciar a questilo
pOl' uma forma mais geometrica e rnais
gCl'al, supponhulUos que se quer traQar T~'t~l'~:'

pOl' C a linha CD parallclu. a AB. J?al'a a ';:; ~;:b
ponlo dado.

iS50 tornal'emos [\. vontacle urn ponto B
uo. Enha AB e operal'emos como 8i qui
zcssemm-: constl'uir lim l'cctangulo ABeD
tendo a base A13 e a altura AC. Si as
linhas CD, AB forem prolong-adas 0.0 in
finito j conserval'-se-ao sempre pal'a]lelas,
au, 0 que cla. no .mesmo, nunea se encon
irarao.

XlI
Como dissemos, as figuras rectangu

lares sao muito empregadas pOl' causa
de sua l'egularidade, e par isso finitos
casas 1m em quc (, pl'cciso conhecer sua·
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extensao. Assim {, quando, pOl' exemi)lo,
se quer saber que Cjuanticlade de tapcga
ria e necessaria para fonar 1..1111, quarto,
au quantos arcs deve. contcr um qual
quer recinto l'cctanguJal'.

Ve-se que para. corlseguil' estas espc
des de medidas, 0 meio mais simples e
natural IS usar-sc de uum COilllllum me
dida que applicada ml1itas vezes sabre
a superficie a medir, a cubl'a inteil'a
mente. Este meio c identico ao que ser
vin para detcl'mina.l' 0 compl'imcnto das
linha.<;. Ora (: evidente que a commum
medicla das superficies dc\'c SOl' tambem
uma superficie, pOl' exempl0, a s'upel'ficie
de urn metro quadrado, de um decimetro
quadrado, etc. Assim mediI' um l'cctan
gulo'l' determinar 0 numcl'O de metros
quach-aclos, ou de decimetros quadl'MOS,
ek., contidos em suu. supcl'ficic.

Para maior esclal'ecimento, tomomos
um oxempio. Supponhamos que 0 1'0- '

ctangulo d::ulo ABeD (fig. 9) tem i metros
D I i i q i i I C

,
c

</

c

"
A S ,

de altura, com uma base de 8 metros.

o
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Podcl'cmos consideral' estc l'cctangulo
como dividido em 7 bandas a, 0, c, d, e,
f, ,q, contendo cada uma 8 metros qutl
drados. 0 valor do rectangulo ,o:.eru, pais,
7 vczes 8 metros quadrados, au 56 me
tros quadrados.

Agora, reconlanclo-nos dQs pl'imcil'os
elementos do calculo arithmctico e 10m
branda-nos de que Jllultipli1'ur dous DU
mcl'os (, tamar um tantas vczes quantas
sao as unidades do Dutro, - aclw,,['emos
Ullla pCl'feita analogin. entre a lllultipli-
cac;ao ordinaria e a OpcN,v.;-:ao pela qua1""'C~~~~,i:~I:O

se mode ol'cctangulo. VCl'cmos que ll1ul-" J.p~u~·"
tiplicando a nUlllCI'Q de mett·os au de dc- pd. b>••

cimetros, etc., que cia sua altura, polo
numcl'O de motl'os au de decimetros, ek ':
que da sua base, detel'minaremos a q'uon-
ticlacle cle metros quadl'af!os, OU de dcci
metros quach-aclos, etc., que sua supeI'-
ficic cont/-m.

XIIJ

As figuras que se tem do mediI' ncm
sClllpre sao l'cgulal'es como os l'cctangu
los. Ent.retanto ha Illuitas vezes neccs
sidade cle medil-as, quer S8 irate de
detel'luinar a extensa 0 cle uma a-bra
constl'uida em terreno irregular, quer
S€1 trate de sabel' quantos ares contel'::!
um tl'acto de tel'l'U i I'l'egulaI'lllente limi
taclo. TOl'lla-se, pois, necessaria que:i 111a-
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Heiru de detel'minar a E'xtellsao dos re
dongulng, ~(' Occl'c:=>cente n de l11C'r1ir as
figul"os quI" nao sao rectangu]nrrs.

Prillleiro df' turin s~ nota que', no pra
:~f;= ~ tic.a. toda ditficuldade se refel'C' tl. me
_':d>':""~ dlda. das tiUtll'OS ()ue, como ABCDE (fia.

l,.b... -=",.. v ....

10), sao re('~ilineas, lsto t', sao terminadns
/'D

t.,/ ,,-£)j,~'c
't !J!1,~ •.J'-~
~ (4, ~l': .:.........' -.''''

/ ~T /.r /' J" __ ',~"':'
A/' .''' ,."" B

pOl' linhas rectus. Com effclto, 8i no coo
torllO do t{'l'reno se acltarcm algumas
linhas CUITM r-omo un figul'a ABCUEFG
(fig. 11), (, e,iclentc que estas Iinhas, di
yiclidas em tuntas partes quanta~ I'orclll

A •
Fie_ n.

neces&u'ias para e,it-al" todo CI'I'O sensi
Yel, poderao $CI" sempl'C consideradas
como um conjunto de liuhus rectus.

Isto posta, Y~-se que, nao obstante a
~O~:'":6~~l:" infinitu. yariedude dus figura,\) l'cctilinc3s.
'e,.un.d. .

\jn~:;~~•. podom sel' t.otlns m.cdldas do meslllo modo,
uma vez que scjam dccompostas em figu
ras clc trcs laclas, COInmUmelltc cl13mu.das
tri(f1~ql(,los. Esta oporu<;iio se runi. dn. ma
neil'a muis simples e commodu., ti'tu:ando

o
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de qualquer ponto A (fig. 10) cia figura
ABGD, as linhas rectus .\.C, _\D. ek.,
para os pontos C, D. ('t.-.

~IY

Depois disto s6 se tratani. de ohter
a medida dos triangulos que~ se tivercll1
fonnado. Ora, (> sabido que pura acbal'
a que se ignora, 0 meio mnis seguro L'

VCI' si nas cousas conllceidns algumit
existe que so l'elacione COIn a que se quel'
conhecer. J<i. vimos que todo rectangulo
ABeD (fig. 12) (, igllul ao producto de

Di/ ,/--1'
A~ n

sua base All pOl" sua altlll'u C.B: I" alelll
dissl) f-acilmente Sf' pel'cebe que esta figu-
ra, cortada trans\-el'sulmente pela Hllha A di's_.1

·AC. chamada. dU1901UlI. fiea dhidida em c<!,:~~nc:
'. .li.1oo. q.....

dOllS trianglilos iguups. Dahi Sf" inferc
d
::::.::.

que oada um desses tl'iangulos s("I',1 igual I.,. i...-.

ft mctade do pl'oducto til" sua base AB
ou DC par sua altura CB ou DA.

E ycrdacle que os tl"iangulos tt mediI"
nom scm pre telll dous dos sellS lados pcr- Tri,n,,,lo'

• nc'.nJul...
pendiculares am ao outl'O, COmo a.contece,i~n"J~,:~"~.
com as triangulos ABC e _\D(;, CJ lIC' se ;:;,,~dt:,~.

oj lal1l~tm triangulos 1·eclan.fju!os. )lus lluda l"~~;:':.•"
impede de as ]'eduzil' Lodos a. triuugulos
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A (fig. 13), ycrtice de um triangulo qual-

'.ZS···:. "',• I ,
(... ~

"I". 'J.
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"

Cjue!" .\BC; baixOI'-se uma perpendicular
.\.D sabre u. base Be, 0 triangulo ABC
achal'-SC-tL decomposto em dous tl'iangu
los rcctangulos ABD c ADC.

u:a"';:-~~~o Como as .dOliS triangulos ABO c ADC
g~~~~~:;..sao as meta<lcs dos l'ectangulos AEHD
ae"'aeo::.:::e _\.DCF, 0 tl'iangulo proIJosto _\BC sOra

.It",,". tambcm igual a. mciade do rectangulo
s;,a;:"';' EBCF, que tent. Be pOl' base cAD por
:;so=:., ~altt1ra. :\1as a superficie do l'cctangulo
al';::':!>. BEeF sendo iguul aD producto do. altura

EB au _\0 pela base BC, 0 triangulo
.\BC lera pOl' medida a metade do pro
ducto da base BC pela perpeudicular
_\D. altura do triangulo.

TCJU-se, pais, a mancira de mediI' tOd08
as tClTcnos contorneados pOl' linhas re
cfas, pOl'quanto nenlnun ha que sc nao
possa rcduzil' a triangulos, dos yeL'tices
dos quaes sabcmos baixa(' lle('pendicu-
lares a suas respectiyas hases. •

o
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o

xv
~o methodo que acabamos de dar para

IlH?dil' a. area au a. superficie dos trian
gulas, sO se empregam sua base e sua
altura, scm se considerar 0 comprimen1o
de seus lados. Desse facto dedui-se a pro-
posi\ao au theorema seguinte: 0.i.:'=~':"

Sao de superficies iguaes *) 1odos os .:~':. c~

triangu los, toes como ECB, ACB (fig, 14), ~~i: i;::~

A1
que tem uma base COlTIlUUm CB, e cojas
alturas EF, AD sao iguacs.

xn
Para facilitar a intelligencia do prin

cipio dado pela medida dos tl'iangulos,
jUIg{llUOS melhol' s6 eseolhcl' para base
o ladosobreoqual poudesse caira pm'pen
dicular baixada do YCl,tice opposto; 0 que
sempl'c se pode faher, tl'atando-se da me
dida de tencnos. :Mas como un compal'a
c;ao dos triangulos que t(>m a mesilla
base, as perpcndiculul'cs buixadas de seus
,-el'tices podcm cui I' rant do tl'iangulo,
confol'mc se ve un. figUl'tL 15, parece que

t-) Ou sl\o tquWalmtes. (::-l. do T.)
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'.

e necessaria saber si os tl'iangulos, como
BeG, cstao no easa das Dutro:,:. ista e.

d
t"j,. ".

si SaO sempl'c motade dos recttlilgulos.
taes como ECBF, que tem a perpendi
cular GH pOl' altura.

Dista, pOt'om, nos cCl'tifical'C1l10S fi:\Cil
menLe notanda que 0 tl'il111gulo COII,
somma dos dous triangulos CGE, GBI-I,
6 a metacIe do rectangulo ECHG, ::;omma
dos dous rcctangulos ECBF. FBHH. _\s
sim as dous trinngulos CGB, GBH, to
rnados conjunwmcllte, yalom mclade do
rectangulo ECHG. ~Ias 0 tdangulo GBH
e metade do triungulo FBHG: -logo 0

tl'iangulo proposto BCG c metnde do
Dutro I'cctangulo ECBF. que tem pOl'
base BC e por altura GH.

:'i:nl
A ])1'0P081\,80 precedente pock- sel'

ainda gcneri"amentc cnnul'iada nos S('

guintcs tC1'll10S:

Os triangulos BIle, ABC, GBC (fig.1G)
sao iguac.s t-") quando tem llma base rom-

0) Isto c, telll superficies iguaes, tem Mens iguaes ou
sAo equivalentes. E.~tas tres expressoles significam a mesma
COlls:!.. ,N. do '1'.\

o

'0



Grupo de Pesquisa História e Educação Matemática

www.hedumat.uff.br

17

o J:' \ R.
\ F'r .'f. \

e, qutlndo SeUS\"Crtices E, _\, G:"E' ul:hum
numa meSilla Iiolla recta E_\.Ci, \pnn.111elu
U. recta en: E isto porque nesse C1150

(0." 11) sao iguacs as suus alturas, lllC

didos pelas perpcndiculares EF, AD, G-H.

mum Be c estao comprchendidos entl"eo..";a~gul""
as meSilla£. parulJclas E.\G, CBII: Isto-:;':E:e!Zfi:t' ~~

.' _p;>n>l
, M>..I, do

" ,C<ju,••len'..

: '
, ,,

",VIIl

Dentrc as diff'm'entes figUl"uS que su
beffios mediI" pelo lllethodo pl'cccd€lIte,
algumas ha que so opproximum da I'C

gulal'iclade dos l'cctullgulos. Taes sao.
pOl' exemplo, os csparos (;omo ABeD.
(fig. 11), terminados por quatro la(los,

fZl
'"
/

..,/'/ i
/ ;

V,
eacta um dos quues () parallela ao la<1o o. po....II.10·, ~~.~O

que Ihe fica opposto. Estas figuras clta- ~~;io,d~.,

maID-SC pa1'allelogrammos, e sao mais~l:::'.

faeeis de mcdil'-se do que outl'tlS figurufoi
rcctililleas, exc('ptuados 0.':.' l'ectangulo.s.

•
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Com cfrcito,di\'idindo 0 panllklogrunullo
_\BCD ('111 dQul') triangulos _\138, ,\(1).

estes dous triangulos ::;erao Yish-elmentt'
iguaes. Por('lIl , cada lim destes hian
gulos yulendo a metadC' do J)I'oducto dn
altura _\l? pela. base Be, (, claro qu\=.' 0

~u~i~:ld~<t,: pUl'alle]ogl'ml1l1lo tent pOl' mcdidu. 0 p1'o
~c':'b.ohdueto total da base BC pela altura .\F.

~1,u....

:\:I:\:

Sl:o<'I.U;V~. Resulta. dalli qlle scrao iguaes todos
1.."...... p>-.

:~.~~.;. os parallC'lognullmos como ABCD, EBCF

~",(", '" ""v~ ,mo ","

c "

\2\7
, B

COl11lUum C sc ocJ1t\.l'cm compl'chrndidos
("ntre as mesmtls pal'uUelns*). Isto t' fa
til de pro\'<11", meslllo ind(,pclldcni(,lllcnte
do que pl'ecede. Dc lhcto: si notunum;
que 0 paralielogl'nrlllllO .\BCD se redu-

*' !sto ~, os que tiverem a mesma base e a me;;ma
altura. . l,X. do T.)

o
o

o
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zini ao parallelognlJlllllO EBCF, jun
tando-lhe 0 triangulo DCF e tirando du.
l"igLll'u Intei,'a ABCF 0 tl'iangulo ~'-BE,

- tl'iungulos estes que se SUPP()f>1Jl
iguu,es. - sera cvidcnte qUP 0 parallclo
grauullo _\.BCD nao trni. ll1udado de e;..
tensiio hunsformando-se em EBeIt'. Ora,
})ma n:>rii"icar u. igualdadc destes dous
Iriangulos. bastal'i.l. ohservur que ~\B e
CD sendo paralleJas, assim COIllO BI·; ('
CF, 0 triangulo ABE sera 0 mcsmo quo
o Ll'inngulo DCF, 6 qual dcsl0Ctllldo-sc
80bl'(' sua base fez que 0 ponto .\. yjesse
cail' em D·e E em F*t

XX
.\illda Iia outra..,,:; fLgUl'tls l'cctilineas,

chumadas polygonos 're,qulares, que sa.o,.~~-:.

raceis de medi,"-sl". Essas figuras sao':=. ';;:.
terminadas pOl' lados iguaes c igual-e~~=
lllcntc indinados llns sabre as Qutros. ,,~~<~h~.
Tacs sao as figura:" _\.BDEF, ABDEFG, 0""0'.

ABDE' GIl (fig. '>0, 21 e 22). Sendo
eo:"tume dul' a forma s,;.-mctrica destas
figuras aos tU"nques, as fontes, (tS pra-
~'as publicas, etc., o1'(>io que tlntes de
ensinar (1, medil-us, {, preciso y('r como
de\·emos tru<-al-us.

*) l:;Ste trecho poocr-se-ia verter oeste modo: Hastam
obserl'ar que AB c ClJ senclo parallelas, assim como HE
e eF, 0 triangulo DCF ser:\: 0 meslllO que 0 triangulo
ABE, 0 qual, deslGC:llldo-se sobre sua base, fez que 0
ponto A chegasse aD e 0 ponlO E :1 F. X. do T:
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XXI

_"'"'=.:. Descrcyamos uma circumfereucia de
EE-cil'culOj dividilmol-a em tantas partes

<;eft<> ..___ -_~_

de I~d.,.. // -" '-......

\

o
D

f'i1J· .. ·

c
o

'.

J

iguaes quantos forelll OS Iados que qui
zermos dar ao polygono, e em seguida
tracemos as linhas AB, BD) DE, etc.,
pc]os pontos A, B, D, E, etc., que divi
dern a circuml'el'cncia. Teremos assim
o polygono prorurado, que se chamara

o

o



Grupo de Pesquisa História e Educação Matemática

www.hedumat.uff.br

DE GEOMETIHA 21

o

a

o

penlagono, Itexagono, heptagono, OC{o-e::'i.::.
gono, enneagO'Tlo, ou decagono, etc.. con-;.~
forme tiYcr 5, 0, 7, 8, 9 ou 10, etc., lados.;".,·~}:;~:

XXII

Para 1.0(' a medida de urn polygono ~~~~fic~"

regular, poder-se-ia empl'cgar 0 pl'OCeSSO de ~:.:.oly.

dado (l:J) para tod"" "" figuras rccti
lineas: mas v~-se facilmente que 0 mais
expedito e decompor 0 polygono em tl'i
angulos ig-uaes, que tenham por yerticc
o centro C (fig. 22). Com cffeito, tome-
mos om destes triangulos, CBD pOl' ex-
emplo, e til'emos sobre sua base BD a
perpendicular CK, l'hamada entao 0 apo-
thema do polygono. Como a area do Apo:"h...... .,

t..riangulo valera ° produdo da base BD "Jkuh~·
L.;~"d. do

pela met.:1.de de Cl(, segue-se que cstcf;;~:'~

producto, tornado tantus vczes quantos ~"Ia~':''''

lados tivel' ° polygono, dara a area da
figura illtcil'a.

XXIII
Si dh-idissemos a circumferellcia do

circulo em tres partes iguaes, formaria-
mos um tt:iungulo commumente chamado
{riangu!o equilatero; si a. dividesscmos 0 "~a.&"nlo

• • .qmlakTO

em q uatro partes IgUUCS, fOl'rnanamos ~::~"';;~,:~

lim guudl'ado. Estas fig-uras, pOI'em, - os
mais simples de todos os pol,ygonofi,-

. podem-so trat;aI' facilmcnte, scm hUYCl'
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I'CellrSQ a dhisao do circulo. J<.i 0 Yimos

punt 0 qundrado (H), c quanta ao tri
angula ~quilatero, }lm'ccbe-se facilmru1e

PI<>CU>O que' para 0 descr('\'(~r sabre uma Imse
p<r.>. 0 dg. dada AB (fig. 23), (; preciso qUE' dos pOIl-

~~

A~'
F;r. OJ.

tos A e B ('OIllO centros, com uma abN
tura dl?' compasso igual a AB, traremos
as areos DCF e GCB, e em seguida us
lillhlls AC, Be dos pontos A e B DO ponto
C, sec\,uo CQlllmlllll dos dous al'(;OS DCl"\
(iCH P Yf'rtice do tl'iangulo.

XXIV

(

c

, .

.\0 protesso para descreycr geomt:
tri(;Unlcntr 0 triangulo equilotcl'o (' 0
quadl'ado, pocleril1 al'crescentar a llHl
lIC'il'<1 de tmgar gcolllctl'icamentc lim
pontagoilO. COInO fizcl'um muitos autol'C's
HOS elementos que nos deram. Mas os
principiantes. a qucm destiuumos 0st('

trabalho. ('om tllSto perccbcriam 0 (,tl

milllto que naturalmentc seguiu 0 espi
I'ito prol'lll'tmdo 0 mrio de tnl('Or rstu
fig-III'D, , Es~r caminho e a n.lgebl'a quP
lias em;illtl a· drscobrir, POl' isso nos
julgalllos ohrigado a remcttcl' a descri-

c
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p<:ao do pcntogono pal'a 0 tratado *) que
se seguil' a oste, no qual juntol'cmos ('$to
destripl.lao a de todos os Qutros pol.,-
gonos que tin'rcm maior nurnel'O de
lOaDS, p01ygOilOS esses que' nuo poderiam
set geometl'ic<'lmentC' dcscriptos sem 0

a uxilio da algebra.
Do,,; polygonos com lllois df' cinco la

dos. qUE' s6 podcm S('1' dCSCl'iptos por
meio do oa1('u10 algel)l'jeo, {\ pl'cciso cx
('('pillar as de G lados, de 12, de 24, de
48. etC',) e as de 8 ladas, dr 16, de 32,
dE' 64, etc., as quaes se podem fa.cil
lncnte descrcw'l' pclos pl'ocessos que u
gcometl'ia elemcntal' 1'OI'l1('OC, confonur
Sf' \"CHl no fim ciesLa pl'imeil'a parte.

'·oltando ;:'1. mcdicla dos terrenos, no
tamas que muit.:ls Y('Z('S queremos mediI'
t('ITellOs taes que escapom (is opero('ues
}>I'estl'iptas pelos pro('pssos anteced<"ntcs.

Supponh~.mosqu<" ,;C'ju ABenE afigura
dc umcampo, dE' um quintal, ('te., tuja mc
elida sc queira eonhete-i' (fig. 2-1). Pdo que
vinlos, l'6l'a preciso <!C't'f)mpOl' pl'imcil'o
ABCD~; em tl'langulos tacs como A13(':

f) Esse tratado code algebra, publicado em r 746, cinco
allilOS depois deste. Ahi, porcm, Clairaut niio tratou desla
qllest3.0, reservando-a pam uma obm especial de geome
tria analytica lapplica<;:io da algdH:l .1 geometri:l:.

>I. do T.



Grupo de Pesquisa História e Educação Matemática

www.hedumat.uff.br

24

ACD, ADE, e em scguida mediI' estes
tl'iangulos, depois de tel' baixado as pCI'-

A

H/~ ",
/"-,-'. t.

II ~~ +;~'4'~~~-~-~~
'·'ll •. !~ /f..') i ~-:-......~j,-"/

-!' /'i:!/":'txC ... 'M.-

I'~"" ,¥D .~.....-"-..........t-: -- C

FOe_ '"

pendlC'ula.I'CS EF, CH, BG. Mas suppo
nlulmos que no espa.('o ABCDE Cl1contra.
lllOS algull1 Ob8to.cu10, pOl' cxcmpl0, uma.
elevaQao, um bosque, um t...'1nque, etc"
que nos empC'('a, de tl'll('UI' as lil1has de
que tiVCl'lllOS necessidade. Que fa.l'cmos
entao~ Que mct.hodo sera pl'cciso seguir
para oln-jal' ao incom-enientc do tel'l'cno'
o que para logo se aprescnta 300 ('spi
rito Cescolhcl' algum terreno plano sabre
o qual se possa trabalhar Iinemente, e
descl'cycr sabre esse tel'rCIlO triangulos
iguaes (' scmelhantes aDs triangulos
ABC, ACD, ete.

Vejamos como fUl'iamos entao para
construll' O~ nO'·05 triangulos.

xxn
SltjjponlullllOS primeiro que 0 (}bsta

eulo se achn. no intel'ior do tl'iu,n~u]o

ABC (fig. 25)1 cujos la.dos sao conhe
citIos. QUE'l"endo tra\,al' sabre 0 telTeno
e5colhido um triangulo igual (' :<:E'me-

()

o

o
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o
o

o

o

lhante a ABC, dcscl'cvcl'cmos antes de~o~r~~

tudo uma linll[\, DE, igual ao lado AB~J:7..::·

outr<>'1... lbe
kja ifU8l.

>
..... 'Iff".,. ~-~...

A ~__~";_:t.:£:";:':~~~;.,;-~ R

(tig. 25 e 26), c. depois tomando uma
corda do compri menta B C, fixttmos uma

K' 6
, F H

v·
K-:J"',.8

f;l_ 26.

de suas extremidadcs em E e d,escre
yemos 0 area IFG, que teni. a corda
como raia. Tomando uma Dutra corda
igua.l a AC c ligando uma de suas pon- 
tas em D, t1-aramos 0 area KFH, que
cOl'tara 0 primeiro no ponto F. Tl'a
Qanclo entao as linhas DF', FE, tCl'cmos
tim triallgulo DEF igual e semelhante
aD triallgulo proposto ABC. E isto e
P\~iclent(', porquanto as ladas DF e EF,
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que Be unem no ponto F: sendo respc
ctivamcnte iguaes aos lados At' c BC~

unidos no ponto C, e a base nJo: sendo
tomada igual a AB, nao serio. passi
vel que a posi{;ao etas 'lin has DF e EF
sobre DE fosse diJlerente da posi~iio das
linhas AC e Be sobre AB. Yerdade e
que se poderiam tamar as linhas Df
e Ej; abaixo de DE; lllas 0 triangula
seria ainda a mesnio, estando, porcm,
invertido.

XXVII

Si s6 se poudesscill mediI' dous das
tres laclos de urn triangula ABC (fig,
27), pOl' exemplo, os dous Jadas All ('

Be, esM eJal~o que eom isto s6 HaO Sf'
poderia dcterminar um segundo irian
gulo iguoJ e semelhante a AHC. POI'
quanto, ainda que se tomassa a Jado
DE igual a Be e DF iguaJ a All (fig.
27 e 28), miD se saberia que posirao
dIll' a esLe relativamcnic aD outro. Para
supcrar asta dHnculdadc, 6 simples 0 1'l':'

curso que se aprcsenta: i~lz-se que DF
tcnha sabre DE a mesilla inclina!:uo que

o
o

o
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A..B tern sabre Be: ou. para fular c:omo~:~:'~

as geometras, dti.-se ao angula FDE a %~......:~

A
-
6~E

- <

fifo 08.

mesilla ubertUl'3 que tem 0 angula ARe.

XXYlIl

Para fazrl" esta operU9ao, toma-se urn f>~~.~:D'

instrumento como abc 1 composto (ll.,.II:D~,~ 2

duas rcguas que POssalll gh'ul" em torno
de b, e colloc3m-se estas rcguas sobre
as ladas AB c Be. Fuzcm elIas assim
o mesilla ungula que D'S lados AB e Be.
Pondo dcpois a l'egua be sobre a base
DE, de modo que 0 centro UCOlTcsponda
aD ponto DC' a abertura do iustrumcnto
seja sempre a mesma, a l'cgua ab dani
a posiCao cia Hnlla DF, a qual jura rDIll

a linha DE 0 angulo FDE igual aD an-
gulo .\UC. Ora a linhtt D1" tendo sido
tamada com 0 compl'imrJ1to de _\B.
bastal'a s6mente trac:ur pOl' F c par E
a recta FE para tel' 0 triangulo FED:
inteirnmente igual c scmelhantc ao tri
angulo ABC. E simples ('stu. pratica (' I;m"i.nl:ulo

suppOe cstc principio eddcllte: - t"m ",fn.JJ~·~o,. .~&_.

tl'langulo e detenninado prIo cOJ1lpn-~~~;~l: .~~

mento de daus de sellS ladas c pOl' suo :;~h~nft~d:.
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abel'tura: ou, 0 que da no mesmo, um
triangulo e igual a outro quando dous
de seus ladas 8<.10 respecth-amcute iguaes,
e e iguaJ 0 angula entre cUes compre
hendido.

XXIX

..~a' Tomos ainda a maneira ~cguintc para 0
a~::ioi;Y>.lfazer 0 uno-ulo FDE jO'ual ao an<Yulo

• "ullo. 0 b 0

ABC (fig. 29 e 3-)):

A:A
./ \t C

Fir. '9.

. %~{'
DL:l-E

Fig. JO.

Do centro 13, e com urn intcrvallo <[uaI
quer Ha, descrcn'uuos lim areo (lite;
depois do centro D e com 0 meSilla illter
YaUo, tracemas 0 Urea e if. Isto feito, s6
ralta IH'oelll'al' urn ponto f"que est~ja

collocado sabre 0 areo e if do U\CSJll0

cO~<lcu"'lIwdo l"jue a sabre 0 areo altc. Ora. estc
.aq~::~:~ ponto.f aclwl'cmos facilmcnte sCl'vindo
dad::ec~'" nos cia I'cctu. ac, a qual, pela definirao

com1l1um so chamunt a co-rd(t, do areo (( !tc.
Com cflrito, S1 do centro e, e com um iu
ten'aHo iguol a ac, descrcYCl'illOS 0 al'co

o

o
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Ilk, a. intel'SeC9aO dos dous a.rcos ei.l
e Ilk nos dar" a ponto proem'ado f.

Tl'uGando em firn pOl' D e pOI' f a
linha DfF, teremos 0 angula FDE, igual
ao angulo _\UG. E isla Ii e,idenle (26),
porquanto os triangulos Bac c Dfe
sao inteiramcnte iguaes e semelhautes
em tadas as suas partes.

xxx
Quando quizermos fazer a triaugula

FDE igual ao triangulo ABC (fig. 2;-
e 28), e s6 for possi\·el mediI" urn dos
lados, BC pOl' exempl0, podemos I'ecol"-
reI' aos angulos ABC e ACB. Tendo
tornado DE igual aBC, collocamos as 1f'':'/:~u.

linhas FD e FE de modo que fa~am 1:,r..:!..de~:-
...n~lo.

com DE os mesmos angulas que AB e
AC fazem com Be. EntM, polo eneon
tra destas duas linhas, temos 0 trian
gulo FDE igual e semelhante ao trian
gulo ABC, 0 principia que e8ta ope-

o raQao suppac (> tao simples, que tcmos
por iuutil demonstl'al-o.

o XXXI

8i dos tres ludas do triangulo ABC ;?~'t.~:~~
(fig. 31), s6 poudessemos medir a base di:':'~:~.o,

BC, e si alCm disso soubessemos que 0

(S'. do T.}
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tl'iangulo era iSfjceles, ista l\ que tillha
iguurs as dous laJos AB e AC, e OY1
dente que bastaria mediI' um dos dous
angulos ~\BC, ArB, porquanto 0 Dutro
entao Ihe soria igu'al.

//--r;--------,,-.,
D II C }:

o
Q

'.

Fac-ilmente Sf' y~ a !'azao disso, desdc
<jue I'cpreseutemos a que aeonte-ceria
suppondo que os dous lados _-\ B, AC do
tl'iangulo _\BC estiyessem a principia
deitados sabre BD c sabre eE, pl'olonga-

£q~a:'100 mentos da base Be, e que em seguida
~a60==, as lentutassClllOs para reunir suas ex
-:~,~~' tremidades no ponto A. Com efleito

entao a igualdadc destes dous ladas
obstal'ia a que um camillhassc mais do
que 0 outro. Portanto, estando as dous
unidos, inclinar-se-iam igualmentc sabre
a base Be, e a angula ABC soda igual 0
ao ungula ACB.

"""II - 0
]'im rela~u.o ..L medida dos terrenos,

nOS ,"cmos, portanto, que, sejam quaes
['orcm os obstaculos cncolltruclos em seu
intel'lol', polo lTI8thodo pl'ccedento S8r(t
facll construil' sobrE' um tCl'['cno liyrc
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todos os triangulos comprehendidos UO

espaGo que se quer mediI'.
:-iupponhamos que intentayamos medir

lim bosque, cuja figlll'l:t era _-\BCDEFfT
(fig. 32).

o

~
\ L

\

Fir_ J).

Primeiro de tudo tomariamos um. tri
angulo igual a .\BC, 0 que -poderia
mos fazer sem enh·ar dentro do trian
gulo. medindo os dous lados _\B, Be e

C 0 angulo CB.J\. entre ('lies comprehen
dido.

Tl'ugado este triangulo l tRriamos 0

o angulo BCA, 111ais 0 comprimento de
AC: e como podcriamos mediI' 0 lado
exteriol' DC, tcriamos no triangulo CAD
os lados DC e CA. Quanto ao aoguJo
DC~\, achal-o-iamos tomando primeiro
o angulo IKL igual ao angula DeB

,
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(fig. 32 e 33), e em seguida 0 angula
LKO igual ao angula BCA, 0 que nos
daria 0 angula l'cstante IKO igual ao
angulo procurado DCA.

Determinado assim 0 triungulo ADC
pelns dous lados DC e CA e pelo nn
gula DCA. entre elles~ comprehendido,
conhecel'iamos do meSilla modo 0 tl'ian- 0
gulo DAG e 0 resto da figura.

"'''''':II!o methodo que acabamos de dar pant
mediI' as terrenos nos quaes nao pode
mos tiral' linhus, otferece muitas yezes
grandes difficuldndes nn praticn. Hnro
se Cllcontra urn espa~o plano c lin'e,
assaz grande para nelle se fazerem
triaogulos iguaes aos do terreno cuja
medida se procura. E mesmo quando
o achassemos, 0 grande comprimcnto
dos ladas desses triangulos poderia tar
nal' as operaQoes difficillimas: baixn I'

uma perpendicular sabre uma linhu 0
de urn pouto que delln se afusta 1000
metros pOl' excmplo, seria ja tarcfa ex
tre\uamente penosa e quiQ6.. irl'eo.lisl1yel. 0
Impol'ta, pais, adquiril' um moio que
suppra estas grandes opeI'agOes.

Este meio se nos deparl1 espontunca
mente. 11'acil e tel'nl0S logo a idea do
rcpresentar a figura a mediI' ABeDE
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por lima figura scmclhante abcde (fig. ~.t~u:~~.

:34 e 35), que scja menD\' e no. qual, pOl' ;:~~.;:~ ..~~
n

o
A •

o

o

\f!:jo
<> 4' 6

FiC· )S.

cxcmpJo, 0 Judo (l,U soja de ICO centi
metros, S1 0 Iado .\13 fol' dl? 100 metros:
o Iudo be de 45 ceotimetros, 8i Be for
de 45 metros. Dt?pois disto sera fae-il
concluil' que 81 a. e.\tcnsao tlu figura 1'0
duzida abede for de LOOOO centimetros
quadl'udos, a cia figut'a _\LClJE dcyel'a
SOl" de GOOCO metros quadnldos.

Antes. port-Ill. c necessaria sabcl' em
que ·consiste a semclls::w(;:n de duns fi
gurus.

XXXI\"

Ora, pOl' poueo que nisto se l'C'tlieta,
logo se l'cconhece que Os duas figuras
ABC DE, au c de, pura. que srjarn scme
Ihantes, dC\-C01 SCr taes que os angula:",
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_\, B, C, D, E dagl'ande se.·am iguacs aos
angulos a, b, c, d, e, da pequena, e que
alem disso as Jados ab, be, cd, etc., do.
pequena contRnham tantas yezes a uni
dade p, quantas os la~os AB, Be, CD,
etc., do. grande contem a unidade P.

x'xxv
Para exprimil' psta segundo, condig8.o,

dizem os gcomeLrus SCI' necessal'io que
os Judos A B, Be, CD, etc" sejam pro
porcionaes nos lados ab, he, cd, etc.;
au que 0 lado AB cootenha ab do,
mosma mancim que Be cantero be,
etc,: au ainda que entre AB e ab haja
a mesma raz<1o ou a mesma re]a{:ao
que enlre Be e be elc.: emUm que AB
csteja para qb como Be esta para be,
etc. 'radas estas cxpressoes quercm di
zcr a mesma causa, mas e pl'eciso que
com cHas nos fnmiliarizemos a fim de
l!ntendermos n linguagem dos geome
h'as.

XXXVI

~:r~:. Depois de tel'mas yisto ~m que oon
:::~b":n~~"siste a scmeJhong::t de dUM figuras, PI'O-

.u,"'. CUl'cmo::; Ycr qual (} a moia quc mais
natUl'almcntc se apresenta para tl'agal'
uma figul'a scmelhantc a outra, Com
oste fim, imngincmos um dcsenhaclol'
que quel' COphtl' uma figura l'ecluzinclo-a.

o

o

o
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Primeiramente tomando ab para I'C

presentar a base AB da figul'a a copial"
ABCDE, elle ioction sabre "b as lados
fie c be, do masma modo que ..'\E e Be
estao inclinados sabre .\B. observando
(tue as comprimentos de ae e de be cs
t.ejam para 0 de ab assim como as eom
primentos de AE e de Be estao para 0

de AB: isto c, si pOl' excmplo AE for
a metacle de AB, ae deve SCI' tornado
igual a. metade de ab. 0 l1l('smo 1'ani
para detcl'minul' 0 compl'imento de be
I'cloJiYcmcnte a Be.

Tendo assim detcl'miuado as pontos
e C c, traga 0 descnhadol' duas liohas
ed e. cd, as quaes se dc\-em inclinar
sabre eft e cO do mesma modo que ED
e CD se illclinam sabre EA c CB, C
Jepois prolongando estas linhas ute que
se cncontl'cm em d, tern concluido sua
figul'a abede.

XXXVII

Reflectindo agora nesta consf.ruc{:8.o,
YCl'emos que ella s6 so apoia sobre a

·igualdade que existc entre' as angulos
E, A, H. C, (' as angulas c, fh 0, t. e'
sabre a proporcionalicladc £los lados EA,
AB, Be, com as laclos ('(f, ab, be: n'l'e'IllOS
mais que assim a figura ficou cOllc]uida
scm gue se tomassc 0 angula d igual
aD angulo D, nem as ludos ed, tel PI'O-
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poreionues aos Jadas ED, CD. Esta 1'8

fiexao pode a PJ'lllC1PlO fuzor !'eoea!'
que 0 angula d naG seja effectiva
mente igual aD angula D, nom os
Jados ed, cd }Jl'opol'cionaes aos ludas ED,
CD, e consequentementc que a figul'a
abede, nlio seja inteiramcnte semelhante
a figura ABCDE. A s6 expel'iencia,
}JOI'l3111, bastarli para dissipar logo ossa
duvida. :Jr(a.s alem disso um poueo de
attengao e sufficicnte para vel' que cia
igualdade l'cspectiva dos quatl'o angu
los 1':, A, B, C, c e, a" 0, c, e cia PI'O
pOl'cionalidade clos trcs latios EA, ~\..B,

Be, com ea, au, be, l'csulta necessaria
mente a igua.ldt-;t.de clos angulos D, d e
a Pl'opol'cionalidade dos lados ED, CD,
com ed, cd.

Entl'ctH,nto, para afastm gualqucl'
suspeita, mash'cmos que toelns us COfi

di90es exigidas pel~ semclhanga de duas
figul'as, sao pOl' f'01'9a dependentes umas
das outras; - a que nos e fadl fahCl',
examinando pl'imeil'o as triangulos, que
sao as figu ras mais simples, e. ~ntl'am

necessal'iamcntc llU composigao de todas
as outras. Este exn.me nos conduzi ni a.
todas as pl'opl'iedades e a todos os usos
das figul'US semeJhantes.

Q

a

o

o
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';X';VIIl

Suppondo que sabre a base (tb (fjg. 3G s~"::';:'

e 37) trogomos 0 triangulo abc, tomando r;;.:';;I:":'
.....". ''l&'"

6
< .,:"=~,,::.

ruk>. 0 ,"
>"PIo...• __ ,m.i,..w
.03' oa.PJ,o

\.\\ '\ d< 001<0.

A • "
r,c, "., roll, 31·

s6mente OS angulos cab, cba iguaes aos
angulos C.\13, eBA do triangulo _-\BC,
podemos desde logo asseverar que 0

terceil'o angulo aeu sera igual ao ter
cciro angulo ACB.

Com efTeito, collocado 0 triangulo abc
sobre 0 triangu10 ABC, de modo que 0

ponto (t, se ache sobre 0 ilonto A, a1J
sobre .\13, ac sobre _\.C, e claro que cb
ser1:l, pal'aUclo a Cll, pOl'quanto para 0

pl'olongamento do lado cb poder encon
trar a lado eB, soria preciso que as duas
Hnhas pcndessem desigualmente sobre
AB, e que conseguintrmente as angulos
Co A celL\. rossem desiguaes, - 0 que
vai de cncontro a. hypothese.

_\.ssim como da iguuldadc dos angulos
('va e CBA'l'esulta que as linhas co, CB
sao po mllelas , assim do paro.llelismo
dessas linhas t'csuHa que as angulos Aco
e .\C13 sao iguacs, cont'orrne qiJcl'iamos
dcmonstrar. .
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quatro au qualqucl' autro llUlllOl'O do yc
zes, font igualmcntc facil demonstl'a.l'

XXXIX

1_ ~D. ~lostremos agora que sao Pl'opol'cio-
~"'nJ'"
~--:::.::~ naes as Jadas que se conespondem nos
~...~~... dous triangulos acb c. ACB, que t~m as
:::;:::. mesmos angulos.

...co. ::>uppondo, para fixal' nossa.<:i ideas, que
au (. a mctade de AB, sera preciso PI'O
YUI'1110S que tambero (Ie e a metadc de
AC, e be a metadc de Be. Si atb ainda
tiY€'t" como anteriormente a posiguo Acu,
e si tnu;;al'lllOS c,q paralleJa a AB, esta.
claro qlie essa linha. scr,i igual tt b13
ou Au, c que 9 B sera tambem igual
a cu. Ora, os angLllos c[j C e Ce,q scn-.
do manilestamcnte iguaes aDs angulos
clJ}".. c cAb, 0 triangulo Ceg sen). igual
ao l"iangu]o c \ If' (30).

Portrmto, tcrcmos Cc igual a At, tc
remas e,g igual a co au a ,qR, e _\(.
au ac sera. mctadc de AC. sendo cb
melade dc CH.

Si .\B conliYcsse ab .Ires (fig. 36 e 38),
c

o

o

o

]I

h. i

A
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que AC cOlltel'ia ac 0 meSilla numeI'Q
de vezes e que CB Lambem conteria
co 8ssas mesmas vczes. Com effeito,
dos pontos de divislio bJ da base AB,
tta9ando be, fit, etc., parallelas aBC,
poderiamos collocar ao longo de AC
tres, quatro, au mais triangulos A co,
cA,q, hCi, etc., iguaes aD triangulo
aeb.

Mas si AB, (fig. 36 e 39) em yez de

,

o

o

"---'l

conteI' ab urn llumero exacto de vezes,
s6 0 contivesse com alguma fl'ac\tl1o,
duas veL:es c meia, pOl' exemp]o, PI'O
variamos que AC conteria tambem at:
dUM vczes e meia e Be duas vczes c
mcia be.

De facto, 'quando pOl' meio das paral
lelas be,/It tivessemos coHoeado ao longo
de AC as dous tl'iangulos A co, chg,
iguaes a aeu, restaria entre as duas
parallel.s !if c CI3 um espa90 oude
colloeal' um triangulo Chi, cujos ladas
seriam metade dos ladas de cAb. E
isto e evidente; porquanto pela hy-
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pothese IB dc'"c sel' igual tl metade
de Ab, e fL base Id do triangulo CJti
ha de SCI' iguol a fB, pOl' causa das
paraUelas V, Cn.

Assim,cm gcl'al,qunndo dous triangu
los ABC, abc tin'rem as mesmos angulos,
esses tl'iangulos, chamados lrzangu!os se
mellumtc:;, terM seus lados pl'opol'cio
naes; OU, 0 que (, exactamente 0 mcsmo,
os laclos AB, Be, AC de 1I111 dos tl'ian
gulos ABC, con10rao tantns YCZOS a parte
P quantas os ludas abJ be, ftC de outro
tl'iungulo (fbe contiverem a parte p.
Neste casa P sera 0 decimcj.l'o,· 0 motl'o,
ek, au em gNal a escala. que so cm
pregou PUI'a. C'onstruir ABC, st'ndo jJ do
mesma modo a escala uS<.'lda lia COllstruc
l}ao de abc.

'(L

Di=.::..... Da proposi93.0 que acabumos de de
q~DCI.k". monstl'ar, se tim natul'almente a solucao
panalp.>~de um problema muitus ye~es util na

pratie-a. Eil-o:
J){u!n, uma li1l1t{t~ dividil-a nwn ('m"to

numero de !}(lrles iguaes.
f: verdacJe fjue t.al queshio podia sel'

'"esolvida pOl' tentati,"as: mas nunca com
a segul'an9fi. que '10S offcl'cce a exacti-
dao geomct.rica. .

SupponlH\mos) pOl' exemplo, que se
ira-ta de di ddi I' AB (fig. 38) ('Ill tl'es

c
o

c

c
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partes iguaes. Primeil'o tiramos uma
linha. indefinida. AC, que fal;a com AB
um angula qualquer: em seguida, com
a abertura de urn compasso, tomamos
sabre essa. linha AC tres partes iguaes
Ac, rlt, he; depois tiramos CB, e pOl'

tim tl'ogamos a esta recta as paralellas
ch, AI AB, cortadl1 assim nos pontos
be/, fiC<.'l diddida em tl'es partes iguaes,
como clal'::unente se ve pelo numcro
pl'cccdcntc.

XLI·
I ::;i (Iuizessemos dhidir uma linha em~.~c~=

Ulll HymerO fl'accionario de partes, como:'.:"'.:
dous e meio, hes e urn quarto, etc., ou <_.:e...u-a
antos,8i em gel'al nos pl'cpuzessem di-
vidil' " linh" All (fig. 39) no ponto b,
de modo que AB cstiYcsse para A bas-
sim como a Iinllo. :\10 esta para ~1Q,

vcriamos que a solu{:ao de tal problema
dependeria ainda do numcro 39; isto c,
seria preciso tiro.r pOl' A uma recta
qualquer\ 1.omal' dcpois sabl'e essa recta
Ae c AC respectiYQ.mcnte iguaes a ::VIQ
t' a ~O, e finalmrnte seria. preciso tra-
Qar cb parallel" " CB. 0 ponto b seria
f'ntao 0 ponto procm'ado.

Os geomctl'as enuniam da scguinte
maneiI'a 0 J}l'ob"lelllQ. que acabamos de
resoh'or: - ..lellar U'l11a fjuarla propor
riol1al It ('res linh(ls 1\0, }.IQ, AB.

-------~~~-"'--"=......,,---1
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XLII

c·

..:: :=~. E evidente que nos dous triangulos
l~";;~o semelhantes ABC, abc, (fig. 40 e 41)
"r;:r::~~~:,

laclo••

.1'----Fo----'1.

L- -'D

,
I

"(---"--4'J'

nao ha }>l'oporcionalidade s6mcnte entre
os IMos. As perpendiculares CF, cf.
que so baixam dos vertices C, C 8001'('

as bases AB, au, scguirao tambclll a
proporQu.o dos lados. A demonstmcclo
disso e tao racU, a vista do exposto

o

o
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o
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anteriol'lUente, que nos dispensamos de
a dar aqui.

xLln
. Quanta a area dos triangulos semc

Ihantes ABC, abc, vernos que u. do pri
melrD conten\. tanta."i yczes 0 quadrado
X, feito sabre a medida P, quuntns vc
zes a area do segundo contivcl' 0 qua
dl'ado x, feito sabre a medida p.

Dc facto, como CF e AB conterao
(n° ~2) tanta, vezes a parte P qnantas cf
e au conti,·eraru a parte p, a metade do
producto de CF 1'01' .\B, medida de
ABC (14), dani. urn numcro igual aD
que resultal' da metadC' do producto de
c! pOl' au, medida de abc. Havcra., po
rem, csta dif:('cren<:a.: COlllO CF c AIi so
contam pOl' pal'tos P, se~ pl'Odue-to dara.
qUaih-ados X, c como cf C' au so contam
pOl' pal'tes Il, darao no pl'oducto qua
drados a:.

XLlY
o que acabumos de dizer a rcspcito

dos triangulos semelhantes, serve de
prova a uma proposi('ao que nos ele
mentos do geometria sc cilullcia ol'(li
mU'iumcntc assim:

- Os triang1tlos semelltantes ABC,
abc, esl[to entre s{ como os qlladrados
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....;"";nc;:,I:.O. AllDE, abde de seus {ados lwm%gos
?:1::;r AB J flU (*).
~':'t::: A delUon~tnH:ta.o que 0 numel'o PI'C
""aoIoc<>< cedente encel'I'U leva-nos exact3mcnte

it esta consequencia;. porquanto 0 guu
dl'udo _\13DI<: contendo tanto.., yezcs X
quantns ahde cont(~m x, e cyiclentc que
os dous Ilumcros de quadl'udos X, que
exprimem a l'clU9l10 do tl'iallgulo ABC
para 0 guadrado ABDE, suo os mesmas
que os numCI'OS de quadrados .'1', que
mostl'am a relu{;uo do triangulo abc para
o quadl'ado aode: OU,O que cIa no mesmo,
e cyidente que 0 triangulo ABC csta
pora. 0 qundl'udo ABDE assim como 0

tl'iangul0 ahc esuL para 0 quadrado fl,bde.
Hesulta dahi que si 0 Indo All, pOl'

cxemplo, fosse 0 dupla do Iado ab, 0

triungulo ABC soria 0 quadruplo do'
triangulo abc: si 0 lado AB foss€' 0

triplo de ah, 0 trinngulo ABe seriu nove
yezes maior que 0 triangulo abc, ct~,;

C' isto pOl'que AB nao pode SCI' 0 dobro
de ab selll que 0 quadrado ABDE soja
o quadruplo do qua(h'ado alxle, etc.

XL\"

Pd."t~~~. Para llaSS31'lllOS agora <los tJ'iangulos
~~~~:o~::. a olltras figul'as, sllpponllt)mos que ap<op'J:.de. _
,.i.ng"lo.. (0) Larlos JlOlllologos 5<10 os semclhanlemente collo-

cados, isto t, 5010 os lados que em triangulos semelhantes

o

o
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o

o

cada um dos dOlls t.riangulos semE:'
Ihautes ABO, aM (fig. 34 e 35), jUllta
mas dous outl'O~ triangulos ADI': e BDC,
lUle e hde, as dous primC'il'os respecti
vamente scmelhantcs a.os dous Dub'os.
Assim, nus figuras taLaes A13CDE, ahcde
notal'cmos as scguinte propriedades:

1") Os angulos A, H, C, D, E sao
os mcsmas angulos (l, v, c, d. e. E isto
e claro pOl'que uns e ouiros sao au UII
gulos corl'espondentcs dE' triangulos se
melhantes, au angulos compOSlos desses
angulas COl'l"cspondentes.

2.") A rela{:8.0 dos lados hOlllologos
au correspondentos DE, de, Ee, be, etc..
das figur3s AlleDE, (f,hcde, e necessa
l'iamcnte a mcsma, ista 6, si, pOl' exell1
pIa, a base All contiver P 11m COl'to

numCrO de yoze:;, c 'si a. base ab con
OVCI' ]J us mcsmas Yczes, dous lados
bomologos quaf'squf'I" DE e de conten10
tambem P e p'Ulll meslI10 numerO de
yez.es. Com cffeito. ('Ill 1·<'tI.UO dn. semc
Ihangados tl'iangulos .\BD,avd. a quan
tidade de partes P contidas em _\D l'

igual <\ quantidade de partes p que ad
contem: (' olllando enta.o (':-ites ludos
como bases dos tl'iangulos ~ell1elhantes

correspondcm a angulos igu:tcs. Ex: AD e ali sao lados
homologos porque nos triangulos semelh:tnks ABC, "bc
(fig. 40 e 41) correspondcm aos .1ngulO$ iguaes ,,,b e ACB.:x. do '1'.\
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ADE, ade, 0 numero de unidades P con
tidas em DE sera. igual ao BumOl"O de
unidades p que 0 lado de conti\"('I'.

3.a Si lias duas figuras tirasscmos
linbas que se corr~sponde£sem. taes
como GE, ce ou as perpendicularcs DF,
dj, etc., ('stas Hubos estariam sempre
entre 5i nn. mesma I"azao que as ladas
hOlllOlogos das duns figuras.

_\5 figurns ABCDE, ([code sao, pois,
inteiramcnte scmelhautes em todas as
suas pmtes.

o

XLVI

Descripta ussim,a figura ahcde, pel'
feitamentc sernelhantc a figul'a ABCDE,
fica evidente que 5i intentassemos tra9ar
outra yez uma figul'a em tudo iguaJ a
abcde, e pOI' conscguinte aindasclllelhante
a ABCDE, seda innli] medir todns os Ia-'
dos e todos as ongulos de avede. Bastava
tomar, pOl' exemplo, as tres ladas (J,h,
ea, be e as quatro angulos e, ((, h, c:
s6 com estes elementos podiamos estar 0
certos de reproduzir a mesma figUl'u.
a-hCl!e semelhnnte a .\BCDE, clando as-
8im uma dcmonstra.;ao completa do que C
avenUimos em 0 Dumero 37.

Pade-se ir mais lange; par quunto e
claro que tNcmos sempre diflcl'ontos
modos cle combinar a n umoro de ungu
los e cle linllO.S que se devem necessa-
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o

o
o

riamente mediI" Duma figura qunIquer,
para fazer Duh'a que Ihe seja pl'OpOl'
cional. Alal'gul'IDo-nos, pOI'em, em maj
orcs detalhe seria fatigar 0 leito,..

XLVII

Com l'uciocinios scmelhantes aos do A. "'"''' J.,

artigo 43) demonstrariamos que 0 HUmeI'D ~;~::;:;~';'7~

de quadrados ~ que a flo-uta ABCDE ~~'~~,~:'~.i:
1:> do. I~do,

contem, e igual aD numero de quadl'a- hom~l<>go•.

dos x canticlos na figul'U ahede, e que
assim as areas das figuras semelltantes
es(ao e11t1-e si como os quadrados de seU$
[ados ltornologos.

XLVIII

Tudo quanta so disse sabre as figuras AI fig,,""

semelhantes, pode l'cduzir-se a este 86 ~m.~h:;'::=~
• •• • ..n~.m P<'I..,

e umeD prmclplO: "n;;::;:;'...
As figu1'(f,s semelltantes so se dijJ'eren- co,~~.:~;§o.

ram pelrts escalas que Sel'Vl.:ram't em SlUt

construcfao. *)

XLIX

Para melhor se comprehcuder agora
o uso a f'n.z.cr dos tria.ngulos semel han
tes e das reducgoes, a fim de obter a
medida de terrenos em que se nao pode
tl'abalhar cornmodnmentc, supponht't.mos
que ABCDEF l'eprcsenta 0 contorno de

~) Vide nota F no fim. (K d '1)
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urn pal'que, de um tanque, etc., cuja
estensao se quer detcl'minar.

~~:1i~'~'~: Primeiramente mediremos um dos la
l~;~~·;':~. dos da figura., FE por cxemplo, e vcro

ce,mel. mas quantos metros tom esse lado; em
,D

A

F
Fig. 4'.

soguida, tomando qualquer oscula, tra
CUl'cmos sobre 0 papel uma linha fe
jgual a mutus partes cia. cscala quantos
metros COil tiver FE; depols, fU'l.cndo as
angulos de}; dfe, iguaes aos ang-ulas
DEli', DFE, tCl'cmos 0 triungulo edj,
no qual baixal'cmos eg pet'pclldiculul'
sabre df. Feito i8to, e medidas as linhas
df e eg, pOl' meio da esca.la, 001101u1['0

mas qu~ quantas partes reduzidas oon
tivcl'cm estas linhas, to,nt08 metros con-

o

o
o
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te1'8.,o DF e EG. Assim, mnltiplicando
DF pela metade de EG, teremos 0 valol'
do triangulo EDF, e medindo do ll1esmo
modo cada nUl dos outI·os tl'iangulos
Deli', ReF, ABF, tercmos determinado
~ area da figul'a inteira.

,
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o L

Na pmtica temos muitas vezes ne- de ~~~ir ..
cessidade de mediI' a di+.ltancia do hwar d~~..:~a

I ' J l;l lug... in.c·
I, em que e::.tamo8, a outro ugat· para ce.. ivel.

onele nao nos podenlOS transporta.l' em
viI·tude de algum obstaculo. 'femes ahi
um 00\'0 pl'Oblema, cuja solugao, po-
rem, esttt. contida no mtigo prececIente.
Com effeito, vista que para mediI' DF
86 precisamos cIa semelhallga dos tl'iau-
gulos d~f e DEF, e claro que si 111e
dirmos uma base qualquel' EF, C si dos
pontos FeE PUdCl'lllOS aYistar a ponto
D, a problema estara rosoh-ido, i8to 0,
tel'emos a distancia FD.

Ll
o usa que se pode fazC'l' dos instru

mentas pal'ti(;ulares, tacs como b A c
(fig. 44), ji> citado (28), cX]Joc-nos a lliui
tos elTOs. Ora 6 a abertllra do angulo
que se altera no transporte; ol'a a forma,
dada ao instrumento pq,ra facilitar seu
usa, c que impede de 0 applicarmos so-

•
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'.

bre 0 plano onde se cleve lazer a 1'0

ducQl1o.

~. c
. ,.
.... '_....-~f
\. i

.... ;

'X
Fig. H'

.-\cel'csce ninda qno cada novo angula
HAC, tomado cleste modo, exige que 0

instrumento soja novamente transpor
tado para 0 papel. AIGm disso 0 unico
moio de camparaI' dous aiigulos e su
pcrpol-os, e mesma assim mio sahemas
ajusta quuJ soja sua relal;ilo e sua ver
dadeil'a grandeza.

LII

Assim, pais, ora necessaria buscar
para as angnlos uma medida fixa, C011lO

a que ja tinhamos para as cOlll.primen
tos. Foi faeil encontrar ossa medida.

De facto, conscl'vulldo fixo Ab (fig. 45),
appllquemos-Ihe primeiro 0 Iado A c,
que f1il'cmos girar em torno de A. Isto
posta, esta claro que si Ii extl'cmidade c,
do ramO mobil _\c, adaptarmos uma

o

c
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penna au urn lapi§, que tOl'ue sensivcl
o tl'~90 do ponto c, este tra90, fOl'mando

Fig. is.

um aroo de ciroulo, dara exactaIrtente
a medida do angula ·para cada abel'turat~~,;,g~,:~.

particular etas lados A b, Ac; isto e, em d~~ c~~~f:

razao da unifol'midadc da cUl'vatura do did,%f:~~~.
IOU' bdo.

circulo, acontecera. necessariamente que
a ama abertura dupla, tripla, quadru
pIa de cAb, corrcspondera urn area
duplo, triplo, quadruplo de cb.

LIJI
Admittindo, pois,que a circumfcl'cncia

bcd/g, descl'ipta pela l'evolu9aO completa
do ponto c, esteja dividida em partes
iguaes, 0 numCl'Q de partes contidas no
areo interceptado pOl' Ace A h, rnedira
exactamente a abertul'a dessas linhas,
au 0 angula cA h que enas formal'cm.

Os geometras convencionaram dividir
a circumferencia em 360 partes cha- c.?, ~i~;~ll'do

mad,as g1'aus, sendo cada grau dividido~::..~~:::';;.;
em eo 1wi'nutos, cada minuto em 60 se_""nutOS,ctc.
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b

gundos, etc. Assim, urn angulo hAc,
pOl' exemplo, tel'a 70 graus e 20 minu
tos, si 0 areo he, que Ihe servir de me
dida, liver 70 das 360 paries do eirenla
e mais 20 sexagesimas partes de urn
grau. .

LIV

T2tO'~!~1090 Resulta dahi que urn angulo CAB
t:'~d~:,_~~u·(fiz. "46) de 90 graus, ehamado commum-
!>Upel'd'cu" '-'
b,.. um ."

outro.

mente (tngulo recto, eaquelle cujos lados
AC e AB interceptum a quarto Be cia
cil'cnmf'crencia c sao perpencliculares
um ao autro.

L \~

~:'d:D!U~~ Chuma-se (lingula agudo todo 0 angulo
""",,;~;:~. u", menor que urn angulo recto, isto e, todo

o angulo que tem menos de 90 gralls.

&D
G .\ Jl

'l'aes sao as angulos CAB, FAG, EA G
(fig. 47).

c
c
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'wEFA II

D C
()

o

Ao contru,rio chama-so (m.r;ulo obtuso t;"~b,~~IO

o que tom ll:ais de 90 graus, como FA~. ~ :,:.ai:;ot~~O

LVI!

'rodos as angulos como OAF, FAE, .foi:;.~.aa

EAC, CAB, que com utn s6 vortico A "'::';:Io~<»
f.It'" com

se podem razer do meSIlla lado sobre uma~"'d::~::~:

recta GB, sendo tornados juntos, valem Ifi~~d~.~~

evidentemente 180 graus, au dous an-
gulos rectos, medidos pola somi-circum
fercncia.

LVllI

Do meSillO modo e igual a 360 graus, A':"~~l~t"
au a qnatro angulos rectos medidos pelatO~~i~~:~m

circumfercncia inteil'a BCDEF (fig. 48), PO:':u~;~i1
'ooto•.

a somma de todos as angulos EAF,
FAB, BAC, CAD, DAE, qne se rodem
fazer a roda do ponto A, que Ihes serve
de vertice commum.

LIX

Sabido que as angulos tem pOl' medic1a
as partes do circulo, vejamos a que de-
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"

vemos fazer para determinar as graus
contidos num angula que se quer mediI'.

n~n;:~·';~~. ~essa detel'mina~ao nos sel'vimos
~"'!:.r;;~~ de um iostrumento I (fig. 49) qUE" se

$<" "'0 p'ra
ach,. •

JP'>."d.."
do. angulo,.

chama semi-ci'rcztlo *). Este instrumento
e composto de duas reguas, EAe, DAB
de igual comprimento, que se Cl'uzam em
A e sao munidas de pinnulfMi em suas
extremidades. Uma destas l'egua.s, EC,
que se chama alidade, emovel ao redol'
de A; a outra DB e fixa e serve de
diamctl'O a urn semi-circulo DeB, divi
dido em 180 graus, etc.

*) OU gm/J!IIJI/l(frO, que rode assents.r sobre tres pes.
Para as medidas angulares, exigidas em astronomia e
geodesia, as pinnulas e mesmo as alidades podem ser
substituidas por lunetas. (N. do T.)

o

o
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8i qUizCl'lllOS canhocer 0 angula far
mada pOl' duas liobas tiradas do JUgal'
em que estivermos a dous objectos
quaesquer F, G, collocarcmos primeira
~1cnte a regua fixa DAB, de modo que

'0 01110 pasto em D ayiste um dos oQje
ctos F pelas duas pinnulas DeB; em
seguidu, scm bulit" no instrumenoo. gi
ramas a alidade ate que 0 olho, as
sestado em E, di\isc outro objecto G polas
pinllulas E e C. A alidadc enttio maroa
no semi-circulo graduado 0 numCI'D de
graus, de minutos, etc., canticlos pelo
angula Pl'Oposto G_\F.

LX
Si quizermos fazel' sobre 0 papel urn u... ~

angula COlD urn numerD detel'lninado de ';:;.~
..... .."u",,~od<

graus, scrdmo-nos do transjeridm', que :;.~~;~:;:,

(. um illstl'umento como l\. (fig. 50), di- d. g,~t".

o

vidido em 180 gra us *). Collocando 0

centro A sobre a ponta do angulo que
se que}' trat;:ar, C collocando a liuha AB
sobre a lioha AG, tomacla como urn dos
lados do angulo, mttl'camos 0 ponto C,

"I '-ide nota C no tim_



Grupo de Pesquisa História e Educação Matemática

www.hedumat.uff.br

56 ELl':MEKTQS

cOlTcspondcnte ao numcro de graus que
se descja dar ao ungula proposto. POl'
esse ponto C c pelo centro A, tl'ac;amos
a Hoha ACO e tcmos 0 angula OAG, ~

que contem 0 nUl11cr9 de gl'UllS pedido. ,.

lSI

Supponht\mos agora que tendo tornado
llma base FG (fig. 51 e 52) sabre 0 pa-

'.

pel, qucl'emos faze I' sabre esta base uin
tl'iangulo FGH, semelhallte aD triangulo
ABC tornado sabre um terreno. ~eI'Vil'

nos-cmos do graphometro para saber
quantos graus cantcra cada urn dos o.n-

o
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gulos CAB, CBA: em seguida, pOl' meio
do tl'ansferidor, fal'emos as angnlos I-IFG
c HGF rcspectivamente iguaes aos an
gnlos CAB e GSA; e finalmente 0 ponto
I-1, em que 5e encontl'al'l10 as ladas FH
~ GI-I, sera necessariamcntc determi
nada pela opel'a~aO, do masma modo
que 0 angula FHG. 'I'ra\:alldo pois, es
scs dous ladas, teremos 0 triangulo FGI-I
inteil'amentc semelhunte ao triangulo
ABC.

LXII

Conforme j~t dissemos, impol'ta no.
pratica que as angulos sejam exacta
mente medidos. Nao nos devemos 000

tental' com tomal-ossimplesmente,mesmo
nos servindo dos mais pel'feitos instru
mentos: C preciso tel' alem disso urn
~neio de veritical' suas medidas, para
cOlTigil-as si foe necessaria. Ora este
meia e simpl~ e faci1. Para 0 mosh'ar,
l'etomemos 0 tl'iangulo ABC.

Compl'ehende-se facilmente que a gl'an
deza do angulo C deve rcsultar da
gl'andeza dos angulos A e B, porquanto
si auglllentassemos ou diminuissemos
estes angulos, a posi~ao dus linhas CA,
BC mudar-se-ia e pOl' conscquencia mu
dal'ia tambem 0 angulo C que entre si
formam essas linhas. Ora, si este an
gulo depcndc da grandeza dos angulos
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A e B, devemos' p,'esumir que a quan
tidadc de graus contidos nos angulos
A e B, ha de determinar 0 nUOltrO de
graus que se contiverem no angulo C.
Assim, pois, esse angulo podera. servil'
de yerificagao as opera(:oes que ti,-er
mos feito para detcl'minar os angulos
A e B, porquanto estaremos om'tos de ()
haver bem medido 0 angulo A e B, si
medindo em seguida 0 allgulo C, nelle
achal'luos 0 numero de graus que lhe
deve convil' l'elat.ivamente a gl'ancleza
dos angulos A c B.

Para achal' como da gl'andcza dos
angulos A e B podcmos concluil' a do
angulo C, extlOlincmos 0 que acont.ecc
ria a este angu10. si as li 11 has AB. Be
se approximmassem ou se afastassem
uma cia outra.

Supponlu'tmos pOl' excmplo que Be
c

'. A

o
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(fig. 53), girando em tomo do ponto B.
so afasta de. AS para se appt'O:\imar
de BE. E claro que emquanto Be gi
rasso, 0 angula B so abriria continua
mente, C 0 angula C, aD contl'ul'ia. mais
e mais se estreital'ia. Isto desde logo
poderia razor presumit· que a diminui~l;i.o

do angula Cera igual aD augmento do
angula B, e que as~ill1 a SOlUma dos
tres angnIos A, B, Cera sempl'C' a
mesilla, qualquer que fosse a inclinacao
das linhas _\C, Be sohre a Iinha AE.

LXIlI

tl'az

(fig. 5-4) pa-t~t~:!';;;Q~;;'
~~gulol ;ft·

,·<rticloo,
fo..-..so. de
..... bdoedc

QUITO ~r._
quea.i><>brc

"bp>.....Uel....

c

Ora esta luduc(:u'o conjectural
cOlllsigo sua demonstru9ao.

Com efl:'eito. tratando ID

/

o
..'

AL-----,-1J!i
B

·······__·--·--·E

to
1'(11101a a AC, vcromas que as 8ngulos
ACli e CHD, chamados alll/u{os alteJ'
nos. sao iguaes. Eddentemrnte. as li-
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nhas AC e IB scndo pal'alIcIa~, cstal'ao
inclinadas igualmente sabre CBO, e as
sim 0 angula IBO sera igual aD an
gulo _\CB. :\Ias 0 aaguIo IJ;lO ,era
tambem igual ao angulo eRD, yisto

~~_, COUlD a linha ID se inclinara igual-
~nr"" ....

',...eo mente sabre ambos as Jados de CO. Por-
tanto a angula DBC, igua] a lBO, sera ()
igual a. seu aJtcl'llo .A.CB.

LXIY

Ycremos ainda nessa figura que 0

angula G.\E sera igual ao angulo DBE,
pOI' caUS<1 das pal'allelas CA e DB.
Assim, 08 tres angulos do triangu10 po
derao ser postos aD lado uns dos autl'oS,
unidos pOl' seus vertices no ponto B.
Vel"cmos entaD que as hoes aogalos
DBE. CBD e CBA, iguaes aos tres an
gulos CAB, ACB, CBA, yalem dOllS au
gulos rectos (57).

Tuda quanta acabamos de dizer, sendo
igualmente applicaYel a quacsquer tri- ()
angulos, podemos eouDciaI' gCllcl'ica-
Ill.cnte a seguinte propl'iedade: *)

A _doe -.1 somma dos ires ({nyu/os de wn
:::::;'::.·Iriangu!o conserw-se conslanlemente a¥'OI" ~ ,¥"al
al~:<~:'o':'· ----

*) Melhor f6ra dizer 'd, porquanlO e uma relat;iio
abstracta, caraterisada peln comtancilll/a van((/adt. Essa
lei loi descoherta por Thales, _typo eterno do primeiro
grau de abstra~o geometrica. (t\.. COill"E, PolitiqlU
posit., III, pag. 197). (N. do T.)
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mesma, e e '£gual a dous angu!os 'rectos,
ou (t 180 graus.

LXV

Assim, quando tivermos medido dous
angulns de urn trianguIo, e desejarmos
tel' a valor do terceiro, bastara gue de
180 graus themos a somma dos graus
conticlos nos dous angulos.

Essa ])ropriedade nos da, pais, um
modo mui commodo para verifical'lllOS
a medida dos angulos de urn triangulo,
e para 0 deo..nte ainda. havemos de ver
as llluitas utilidadcs que ella tern. Por
agora nos cingil'emos a til'ar suas mais
immediatas consequencias.

LXVI

em triangulo nao pode tel' mais que
um angulo recto, e com mais forte 1'0..

zao s6 pode tel" urn angulo obtuso.

LXVIIo Sendo recto liID dos tres ang-ulos de
urn trianguIo, a somma dos outros dous
angulos e sempre igual a urn recto.

Estas duas proposic;oes sao Hio c1o..
ras, que dispenso..m qua]quer demoll
stracgao.
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LXYlIl

.2:: Si (ll'Olongal'ffiOS urn dos ludas do
:"k".:-:tl'iangulo ABC, pOl' exemplo 0 Iado AB, (J
j"'=~s6 0 angula exterior CBE valera os dous

pouoo interiores oppostos BCA, CAB, pOI'quanto
si ao angula eSA juntarmos as dous
angulos BC.\ e CAB au o·angula tBE, ()
a SOlllma SCI'a. sempre igual a 180 graus,
isto e, a dous angulos rectos (64).

LXIX

O::ulom Conhecendo um dos angulos de urn
<Io;~~.~~~lo triangulo is6sceles ABC (fig. 55), conhe
"=h':~~t::cemas as outros dous.

d""o_

'~G

'.

Tendo 0 a.ngula de ycrtice A, esta
claro que si de 180 graus, medida dos
tres angulos do triangulo, subtrahirmos
o numero de graus que 0 angula A
cantero, a metade da somma que restar
sera a medida de carla urn dos angulos
da hllse B, C.

Si conhecessemos um dos angulos da
base B, C, 0 dobro de seu valor tirado
de 1PO gI'aUS, dal'ia 0 angulo do vel'
tice A.

o

o
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)

Como urn triangulo equilatel'o e od?·u:~~i:.

mesmo que urn triangulo isosceles aOI!.~;: :i:~~

qual cada Iado pode igualmente servir c:'d.c::.
de base, esta claro que seus angulos
suo necessariamente iguaes e valem
cada um 60 gr~tus, tel'go de 180 graus.

LXXI

Deduz-se dahi a promettida descripgao d~h~~::~~O

do hexagono ou polygono de seis lados
(vide n. 24).

De facto, para achal' uma linha que
divida a circumferencia em seis partes
iguaes, e preciso que esta linha seja a
corda de urn arco de 60 graus, que sao
a sexta parte do valor da circumfel'en
cia inteiru, isto e, de 360 graus.

Supponh'lmos qne AB (fig. 56) e a
corda pedida. Tl'acanda do centro I para
as extremidades A e 13 as raios AI e
IE, 0 angulo AlB valera 60 graus, e
como as dous lados ..:\.1 e IB sao iguaes,
a triangulo AlB sera. isosceles. Mas 0

angula do vcrUce senda de 60 graus,
cada um dos outros dous augulos valera.
tambem 60 graus, metade de 120. Logo
(70) 0 triangulo AlB sera. equilatero e
AB sera igual ao raio do circulo. Re
sulta dabi que, para descrcver urn he-

•
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xagono, sera precise tom.ar 0 compasso
com um intervallo igual ao raia do oil'-

o x

culo: collocando-o dcpais seis vczes se
guidas sabre a cil'cmu{erencia, tercmos
as seis lados do hexagono.

L'{XII

Descripto 0 l1exagono ABCDEF, po
dcromas tl'a(:ar faC'ilmentc 0 dodecugol1u,
au polygono de doze lac1o~.

o ..mi· Para 1880 dividiremos () arca AKB
....~::t:· au 0 angula AlB em dUlls partes iguac::),
~~M . ..:..:s:' e AK, corda da mctadc do area .\ h..H,
<Iod«2POO'sora urn dos ladas do dodeeagono.

LXXIII
Di~;di, om Dividil' 0 areo AKB em dous UI'CO~
.t.Dplo",",

d=~.. iguaes AK e KB, e 0 mcsmo JIUf' ('01'-

,

c
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tal' a corda A H em duns partes iguaes.
De facto, dos poutos A e 13 como
centros, e com qualquel' inteI'Ya]lo, *)
traQum-se,os Orcas ::\lL),", OLP: em se
gpida pelo pan to L, secguo dos dous
arcos, e pelo ponto T, tll'al'E'll1os a linha
LI, que divjdini. em dous a arco Al\.B
e a corda AB.

LXXIY

Seguindo a metlJodo precedente, c1iYi- Dc.<.i~~"
dO'l"'I,'go'

d<.\mos a arco A h. em dous arcos iguaes. >, 'i:do~~ cl.

A corda de qllalquer desses dous arcos, ..s. <tc.

sera 0 lado do polygono de 24 lados.
POl' modo identico teremos as polygonas
de 4K ladas, de 9G, de 192, etc.

LXXV

Para descl'eyer agora urn octogona, d~~~'i~~o
isto 6, um pOlygOllO de 8 ladas, e pl'e- poiy:~,~o.

ciso tragal' primeil'o um qlludl'odo den- <Ide ':.,I"c~~."

teo do circulo.
Para descl'ever esse qlludrado, tiram

se dous diametl'os _\IB e eIE (fig. 57),
que se cOl'tem em ungulos rectos, e
juntam-se suas cxtrell1idades pelas li
nhas AC, eB, BE, Ai:. A figlll'a resul
tanh~ Ii: urn quach'ado, pOl'que, em razu'o

'J .\laior gue a mt:tadc da corda, conformc se ha de
entender em Olllros caws semeliwiltes. ;1\". doT.)
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da rcgulal'idade do circulo e dn. iguul
dade dos quatl'o angulos formadas pelas

A

1:;--- .. --... -" .... ---- ]E

Fig. S1.

perpendiculal'cs AlB, GIE, as quatro
ladas AC, GB, BE, EA scrao necesstL
l'iamente iguacs e estadw igualmcnte
inclinados uns sabre as Qutros.

Descripto assim 0 quadl'ado, dividi
romos, pelo methodo pl'ccedente, cada
um dos areos eKB BLE, etc. em duas
partes iguaes, C tCl'cmos 0 octogono
CKBLEJIA"i.

Dividindo do meSIllQ modo cada lilll

dos areos CK, KB, etc, em duas' partes
iguaes, em -1, em 8, etc., tCl'iamos as
poly-gonos de 16 ladas, de 32, de 6+, etc.

o

o
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SEGUNDA PARTE

])0 met/wdo geornet'rico JJara cO?np(tnt1'

as figu:J:as rectitineas.
(Q)ucm preston attencao aD que disse
~ mas para mostrar como se ohegan
a medir as terrenos, Yiu naturalmcnte
que as posigoes das linhas em l'clalJuo
umas as Dutras, duvall Ipgal' a ObS01'
vucoes dignas de nota pOl' S1 mesmas,
independentemente da utilidacle que na
pratica poudessem tel'. E de SUpp0I'

que taes observagoes levassem as geo
mctl'US a alar-gar mais suas descobertas,
pOl'guanto DaD sao s6mcnto as ncces'Si
dades que movem as homons-: a curjo
sidade e millbem grande motivo para
muitas vczcs as cstimular em suas in
vcstigac;oes.

O· que ainda deYia contl'ibuir para
o progresso do.. geomctria, e a gasto gue
natul'almente se. tem pOl' esta pl'ecisao
rigol'osa, sem a qua] 0 cspil'lto nunea
se s§l.4sfaz.
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Eis pOl"que os primeiros geometl"us,
pCl'cebendo que ua medida das figuras
Illuitissimos cases ha"..-ia em que as esca
las e as semi-circulos 86 davam valol'cs
appro:dmados das lillhas c dos angulos,
trataram de procurar methodos que
suppl'isscm a imperfeigao desses inst,"u
moutos.

Retomal'cmos aqni as figul"as recti
lineas; mas nas operacoes que fizcl"lUos
para descobrir suas j ustas relagoes, s6
nos sCl'vi ['cmos da l'egua e do 00111
passo.

Muitas vczcs acontece teI'IllOS ne
cessidade au de renuit' muitas figul'as
semelh~ntes em uma so, au de decom
pOl' uma figura em Qutras da mesma
especie.

Para isso opera-se primciramcnte 80-'

bre os rectangulos, pOl'que todas as
figuras rectilineas sao aglomerac;oes de
triangulos, e cada triangulo e a mctade
de urn rectangulo que tenha a mesma
base e a mesma altura.

I

Para campal'ar os rcctangulos, e pl'e
ciso saber mudar um rectangulo gual
guer em out[·o que tenha a mesm.a. su
perficie, mas cuja. altura seja ditferentc.
Com efrei~o, quando dous \'ectangulos

(

o

o
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estiyerem transrormados em dous outl'OS
da mesma altura, s6 se differengarao
pOl' suas bases. ~era. maior 0 que tiver
maior base) e contera 0 menor tantas
,-e:r.es quantas sua base conti vel' a base
do menol' rectangqlo. f: isso que ol'Cli-
nariamcntc sc cnuncia deste modo:

a - Dous 'J'cc{an,qulos daJ mesma, altU/ra ~~i:d:'"....._.1tu"'"
eS{{io 11(1 mesma 1'e/(u;ao que suas bases...~"''':.:0

que ...........
J[

Para sommar estes dous rectangu
los, bastara colloeal' urn 0.0 lado do
outro.

III

E 1ambem muito fneil subtl'alJil' 0

menor do maior.

IV

Para dividir urn l'ectanguJo em urn
determinado DumerD de rectangulos
iguaes, sera precisD partir a base nesse
numero de partes iguaes, e om seguida
eloYsr pcrpendiculares pelos pontos de
divisao" • v

Pl'oponha-se agora mudal' a rectan- ~;~O<':;l::"

gulo AErD (fig. 58) em out!'o BFEG, que ";";;':::'
tenha a mesma supcl'ficic C cUJ"a altm'a ,~~~; ~l:':'~

.It.," <I,d•.

seja BT<'.
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"

"t\otal"cmos que, senda seu valor 0

proclucto do., base polo., altura, e preciso

~
"/"F

n / .,C

./.... ....•..•.
A /" G /" II

F;g. ~8.

que 0 rectangulo procurado BFEG, cuja
altura sera maiol' que Be, tenha sua
base mellor que .AB, ista e, si BF, pOl'
exempla, for 0 dobra de Be, seni. ne
cessaria que BG soja a mctade de AB~

Si HI" I'osse a triplo de BC, BG seria
o tcr~o de AB.

Vcr-se-ia do mcsma modo que 8i
BF contivesse Be urn nu"mOI'O fraccio
nario de vezes, pOl' exempla duas vc:r.es
e LIm tCl'I,;O, 0 l'cctangulo BFEG s6 so

ria igual 0.,0 rectangulo ABeD· 8i sua
base jiG so contivesse duas "czes e
um torgo no., base AB. Em gCl'al sora
faeil VCf que dous I'cct:fLngulos ABeD,
BFEG s6 scrao iguaes, quando a base
BG se contivrl" un. base AB como a 01
tUl'U BC se cantem no., altura BF.

A questao, portanto, se resumira em
cllyjdir a linha AB de modo que AB
csteja para GB e0')10 IW e8m para BC,
o que se fara (I part., n' 41) tra9ando
a lin ha FA e do ponto C a paral
lela CC.

o

o
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o

o

•

Para transfol'mal' 0 rectangulo ~\.BCD~:~

em DotL'O I'cctangulo BFEG, que teoha ~.~~:~.~io
uma dada altura BF podernos emjJre- e~ja :'1::'

, , OCla ""d.>.
gar urn methodo menos natural que 0

pl'ecedcnte, porem mais commodo.
Prolongando AD (fig. 59) (tt(. que en-

1:':· -E"'--F
....

..... ~. 0

Dt-
I
--Cf.,-- --Ic

N'----+--''''·,B

cout!'e em I a recta FEI, tl"tu;ada pelo
ponto F parallelamente a AH, tirarc
mos a diagonal 131, e pelo ponto 0, em
que ella encontrar 0 Indo DC, tl'a~are

IllOS COE parallela a FE.
Tel'cmos assim 0 l'C'ctangulo BFEG

igual no l'ectangulo ABeD.
Para proval-o. bastara mostrar que ti

raudo dos rectangulos ABCD, BFEG a
parte comlllum OCBG. 0 l'ectangulo
ADOG sera igual ao i"cetang-ulo EOCF.

Ora, 8i attentanuDs nu. igualdade dos
dous tl'iangulos IBF, IBA, Yl'remos que
subhahindo destes tl'iangulos quantida
des iguaes, os restos serM iguaes. Com
e.ffeito, 0 tl'iangulo lAB sr reduzini. ao
I'pctangulo ADOn. si delle subtl'ahir-
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mas os dous tl'iongulos IDO, OCB, e do
mesmo modo 0 tdangulo IBl~' se ('('
duzira ao ('ectungulo EOCF prIa sub
ira('~io dos triangulos IEO. OBC, iguaes
aos dous pl'imeil'os.

Portanlo, as dous rectangulos ADOG
EOCF, resios dos dous triangulos, suo
iguaes ('ntl'e si, do mesmo que os rp
etongulos ,\BCD, BPE(;.

YII

~;:::;:::t.~ Este srgundo processo pal'a tl'an:-:tol'
,-;~~~~::: mar um !'ectangulo em outro, contirma

...0 l~U'''''' a

~fi::::'o~,,' 0 principio supposto pelo pl'imeiro, 0

~';:~J:,·":.~qual podia parecol' apoiado s6mente om
:l~':';'~°x,°':. uma simples inducgao.
,,~ndo ••b

:"'~~'::. Oa igualdade dos dous l'ectangulos
ABCD, BPEG, tinhamos concluido sel'

preciso que AB estivesse para BG assim
como BF para BC. E isso que podemos
provul' agora pelo numero pl'ecedentc.

De racto, as t['iangulos JAB e aCB
sendo lllanifestamcnte semrlhantcs, a
base AB do gl'ande estara para a bfi.5e
G-B do pequeno assim como a altura
IA esta para altura OG, ou Con'10 BF
esta pam BC. Assim, pais, AB estara
pOI'a GB assim como BF' esta para )3(",

can forme 0 pl'incipio do n" :>.

c
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)

o

VIII

. .{\ssim como demonstramos ~ que da ~i,,~~:'~oli.

igllaldade dos dous rectangulos ABeD; p~~~<i~:~.~i

J3FEG resllJta que a altura BF esta g;'n':. "c~o

para a altura Be, como a base AB <~~:~:::.
esta para base BG, ussim demonstl'a- fo';':;~d~I>'~~,

l'iamos 0 principio seguinte: .(~:,~;,:":':,
'gu,l 00 fo,·

- Si quatro linhas, BF, Be, AB, BG, m.:~~,.:~"
sao taes que a primeira esta para a e '.'e<;t':l.

segundo., assim como a terceira esta.
llal'ft a quaI'ta, 0 l'ectangulo que tiver
pOl' altura e pO!0 base a primeira e a
quarta sera iguaJ 0.0 l'f'ctangulo que
tiver pOl' altura e par base a segunda
e a tercei ra.

IX

Quando quatro quantidades, como Di.".., quo

as linhas BF, Be, AB, BG sao taes °que q":::d':,~·n.fo,m.m urn.
a primei,oa esta para a segunda assim P;;:"'J:o

como a. tel'c.eira esta para a quarta, :,,~,;;~~~....
diz-se que estas quatl'o quantidades estao ..:;;~n.~::.o
em propor\=ao au que eUas formam uma ·~~~~E~"'·
pl'OpOl'Cao, As~im C, 9, 18, 27 estao em
PI'OpOI'~oao, pOl'que 6 contem-se em 9
como 18 se contem em 27. 0 meSillO
se da com 15, 25, 75, 125, etc,

X
Das quatl'o quantidades de uma pro

P01'9ao, a pl'imeil'a e a quarta chamam-se
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l?::m:;'~:<> lermos extremos, OU simplesmente extre
u~:o,~o"':.?-'·mos; a segunda e tCl'ceira denominam
~0::~~ se termos meios, au simplesmente meios.
«:;;::,t 0 Sel'vinela-nos das definigoes prece
~:,:;;~~ dentes, c claro que as. proposi90es con-

me'O'. tidas nos numel'OS 7 e 8 se enunciarao
assim:

XI

p~,~~::;;~. Quando quatl'o guantidades eshio em
e:':~:;;'~:'c propo1'9aO, 0 pl'oducto dos extremos e

igd":~~?~~:o. igual ao prod ucto dOB meios.

XlI

~~:~~~:~~~: Si quatro quantidades fOl'cm taes que
::';'llf~:~I~:.O l)l'oducto dos exhomos seja igual ao
o;:~~~;." pl'oducto dOB meios, estas quatl'o quan

r",~";~'o~,"., ticlades estarao em Pl'oj)ot't;;ao.
p,opo,~i\o.

Xllf

::)endo de grande utilidade as dous
numeros precedentes, impOl·ta prestal'
Ihes agora a maior atten~ao. Delles se
deduz) entre outrus cousas, a demon
stra99.0 do.. regra que em al'ithmetica

ti::·~;'~'" se chama regra de t'res. Para dar uma
de In:'_ idea dcsta I'cgra, t.omaremos um e;.;em

pIo: 6 0 modo mais simples de nos fa
Zel'lllOS comprehender.

Supponht'Lmos que 24 operarios fazem

.J

'(

o
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o

o

30 metros de urn trabalha em certo
tempo. Pergunta-se: quantos metros fa
raa 64 operarios no mesma tempo?

E" cyidente que para. resolver a ques
tao precisamos nchar urn numera qur
esleja para 6! COIllO 30 esla para 21.
Ora., segundo 0 que vimas, esse numero
sera tal que sell prod ucto pOl' 24 igua
lara ao producto de 30 pOI" 64. }las 0

producto de 30 por 64 C 1920. Logo 0
Dumero pedido serA 0 que, l1lultiplicado
pOl' 24, del' 1920. Ora, pOI' menos co
nhecimento que se tenha das operayues
aJ'ithmeticas, perccbe-sc facilmentc que
esse nurnerD cleve SCI' 0 qUDcientc do.
divisao de 1920 pOl" 2-1-, isto e, den'
SCI' 80.

Em geral para se tel' 0 quarto tcrma l:!/~~:':

de uma pI'OpOI'\,B.O, cujos tres pl'imciros q....:.=-'o
forem dados, sera preciso tomar 0 pro- P<Ot:;:.~

dUGta do segundo e do tel'ceiro, e divi-~=d7.i:':
dil" esse producto pelo pl'imeiro tel'ffiO d<1
proporgao.

XlY

L'm exemplo tao simples como 0 qUP

aca bamos (Ie escolher, tah-e;r, nao fago
bem sentir a neccssidade do lllC'thodo
prccedente. 86 polo bam senso podp
riamos achal' 0 numOrO pcdido. Vt\-sC'
que 30 excedE' .24 de um quarto, C qU0

assim e predso que 0 nuuwl'O procu-
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rado exceda. ()4 de um quarto, 0 que da
80. Ha, pOl'em, casos em que le\"u1'io.
mas muito mais tempo pUl'a achar a
rela~:ao entre as dous primeiros OllffiC

ros do. pl'0p0l'rao. POl' exemplo: pede-se
urn quarto terma propQrcioual aos tres
numeras 259, .107, 483.

PUl'aaclJal-o pela methodo )ll'ccedente,
e preciso multiplicar 483 pOl' .jOi, e di
yidir sell pl'oducto 190581 pOl' 259; 0

que nos cIa (;9 para 0 quarto terma
procul'ado.

De outro modo 86 pOl' tentativas po
c1eriamos achal' ('sse tel'lno. ij'oru pas
sivel clescobl'il', pOl' exemplo, que 148,
cxcesso de 407 sobre 259, cantero qua
tra setimas partes de 239: que assim
serio. precise juntar tambem a -1-83 0

numera 2io, que contem quatro de suas
setimas partes. ~Ias a generalidade e
a segul'an~'a do methodo precedente nos
Hyram semprc do cmbarago das tenta
tinlS, que ('m muitos casas de nada ser
yiriam.

A addiQuo de dous quadl'adas se faz
do mesilla modo que a de daus I'ectan
gulas, pOl'quanto as Cjuadl'ados sao re
ctangulos f'm que a altura 6 igual Ii.
base.

~\ssim, tendo que !":;Qmma.l' dous qua-

o

o

c
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drados, llludaremos urn delles pOl' exem
plo 0 menor, em um l'ectangulo que
tcnha 0 lado do maior })o1' altura, e as
dous quadl'ados ticarao sendo um s6
.rectangulo. Tambem podel'iamos dar a
ambos a altul'U do quudl'ado menol', au
uma Dutra qualquel' altura. Mas a que
ne~ sempl'e se pode dispensar, quando
assim se quer l'eduzil' dous quadl'ados
a uma s6 figura, e a constl'ucQao de
urn quadl'ado igual a dous outros. Essa
opera<;ao constitue urn problema para 0

qual era faeil aellar a solu\tao seguinte:

XVI

I

o

o

Supponhamos primeiro~que suo iguaesum:\~:~~"~O

entre si as dous quach'ados ABeD, ded~:ro.

CI:lFE (fig. 60), COIn os quaes nos propo-

~
G

F;~. 60

mas fazer lim s6 quach·ado. E faeil notal'
que si tirarmos as diaganaes ACe eIl',
as triangulos ABC e eEF constituirao
juntos 0 valor de um quadrado. Por
tanto, transportando para bai.\.o de AF
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Os outl'os dous il'iangulos DCA e CEF,
I'aromas 0 quuch'udo ACFG cujo ludo
A.C sel'{t a diagonal de quadl'udo ABCD,
e cuja superficie sera c\-idcntemcnte
igual l:i, dos dous quadrados propostos.

XVII

Lm'l~~~~~'~o Supponlu),JUos 8gol'a que se qucr fa
..;~:~:. ~c zor nUl quacl rado igual a somma dos

00", _0_. dous quach'ados desiguaes ADCd C1"Ef
(fig. 61), ou) 0 Que e 0 mesillo, suppo-

o

D K c

Jf----"'i.E

,,"'----1'

nhamos que so quer Jnuclar u. figul'tL
ADFEjd em um quadl'ado.

Seguindo 0 cspirito clo mcthodo pre
cedente~ pl'ocurarcmos YOI' si e possh-el
aehar na liulla DF lIm ponto II, tal que,

1°) Til'ando as Iinhas All e HE, e
lazerido gil'll!' as tl'iangulos _\.DI-1, EFH
em torno dos pontos AcE, ate que
tcnllam as posi~'oes AdA, Bj't, estes dous
tl'iangulos ,"cuhum juntar-sc em It:

(>
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2") Os quatl'o lados AH, HE, E It, It A,
sC'jam iguacs C pCl'pendiculares uns aos
Qutros.

Ora esse ponto H sora encontJ.'l1do
·I"zendo DII igual aD lado CF ou EF.
COlD efteito, do. igualdade suppastn. cu
tI·e DH e <":10', resulta que 8i fizermos
ginw ~\DH em torna de seu angula A,
em modo a llle darmos a posi9ao _\dlt,
o ponto H chegado a It, estarl:1 dis
tante do ponto C de urn 10te1'vo.110
iguul a. DF. Dn mcsma igualdade sup
posta entre DB e CF, l'c!:mlta ainda.
que HI" sera igual a DC, e qne assim,
girando em torno de E 0 triangulo
EFH, que yui tomar a posi93.0 Ejlt,
o ponto I-I chegara ao meSilla ponto h,
distante do ponto C de urn intcrvallo
igual a DF.

. \ figura ADF.Efd flOHra, pois, trans
l'armada em uma figura de Cjuatl'o la
<1os AHElt. FaUa YE'r :-:;6mente si as
quatro ladas sedio iguaes e perpcndi
culal'es uns aos outros.

Ora a igualducte de,tes quatro lados
e eyidente) pOl'quanto _\ h e hE SilO OS

m.esmos que _\H e liE, e estes sao
iguaes, porque DR seudo igual a ell'
ou a FE, os dous triang,ulos ~\..DH, !·H:F
serlio iguaes e semelhantE's.

Hesta saber agora 8i os ladas da fi
gura AHE It formam angulos rC'ctos.
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Disso e facil nos certificannos notanda
que emquanto AHD gin1!" em torno
de A para chegar a hAd, 0 lado AH
devera fa~er 0 mesmo mo\irnento que
o Iado AD. Ora 0 IlJ.!:lo AD, tornando
5e Ad, fani urn angula recto D.\d.
Logo 0 lade AH, torllando-se A It, farn
tambem urn angula recto HAil.

Quanto aDs Qutros angulos 11, E, It,
e claro que scrao necessariamcnte re
ctos, porquanto nao e passivel que Huma
figura terminada pOl' quatI'D lados iguacs
haja urn angula recto, sem que sejam
rectos tambem as Qutros tres angulos.

XVIII

Si notal'mos que as dous quadt'ados
ADCll, CFEj sao feitos, urn sohre AD,
Iado media do tl"iangulo ADH, 0 Dutro
sabre Eft', igual a DH, pequeno Indo
do mesmo triangulo ADH: si noturmos
ainda que 0 quadrado AHE It, igual aDs

outros dous, e descripto sabre 0 grande
Hypo,¢- lada AH, commummente chamado /t!J
.~.~u1':." potenusa do triang"ulo rectangulo, -
........plo

.",~"'l'dO. rlescobriremos lOlD esta fo.1)10Sa pro-
priedade dos tl'iangulos l'ectangulos:

d~'~u,~~o" - 0 qU{tdrado cia 'wpolenusa e ifJltal
...~;;'~l ~O. d, sOJnrna dos ql4(ulraaos const'l'uidos soo)'e
<i.u•drt"lo.

fc'''''o:ob,e os outros dous lados, *)
au"o, do,,". _

'J Vide no lim, nota D.

o

o
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XIX

"DC
" D

LDX

D "

Si agora de dous quadl"ados HDLK1 ~It.~:=

ABeD (fig. 62 e 63) quizermos f-azer urn::::: ra:.......
au.06.o

s6, sora inutil colloea!" um ao lado do
outro c deeompol-os, COUlO fizemas em
a n.O 17. BastaI'a dispar sens ladas AD,
Dll (fig. 64), de modo que fugam nm an-

x

o
gulo recto, e em sC'guida nl'ar a liulla
AIL que sera entao 0 lado do quadradoo pedido AlliE.

XX'

Si tivessemos duus figums selll(>lhantes
DAFGM, DHPOI\ (fig, G5 eGG), e com
elIas quizessemos fazel'" uma terceil'a,

•
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equh-alente a somma das outras duas,
bastaria collocar as bases AD, HD des-

o
sas figUl"3..c;, sabre as dous ladas de um
angulo recto ADJ-j (fig_ 67), e a h)'po-

n

"&'. 67·

tenusa AI-! do triangulo ADH seria <L 0
Si:: ::- base cia iigul'a pedida.
':~~lb Para t('rlllos a l'azao disso, imagi
.:~=~ nemos as quadrados ABeD, DHKL,
"eo ~tu''''",,-:.eW;::;."" AllIE construidos sabre as hases dus tres
rh~~Q~~~"'~figurus semelhantes. ,reremos logo peIo
"';~n~~"~~.i n° j 8 que s6 0 C]uadrado AHl.I'; \'olC'dl.

., ••" os dous outros ",BCD, DHEL. Ora as
figuras sCIl1C'lhtl11tcs estao eoh'e si como
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as quadl'ados de sens ladas homologos
(I part, n° 47); porlanto, os tres qua
drados ABCD, DHKL, ABlE conted,o
respecthramente as mesmas partes das
figuras DAFGM, DHPON, AHQ,RS.

It fadl cancluir dahi que a figur[\,
AI-IQRS vale as outras duas. Suppo
nhamos, pOl' exemplo, que carla urn
dostes quadl'ados cont6m a metade da
figura. em que esta enccl'l'ado. Ninguem
dm;darl1 de que a figura AHQRS seja
igual as outras duas, pOl' 1SS0 que s6 sua
metade yale as metades das duas figu
I'M DHPON, DAFG'!.

o rnCSmO aconteccl'ia si as quadl'ados
ABCD, DHKI , AHIE eontivessem dous
te1'908, trcs quatros, etc., das figul'as
DAFGM, DHPON, AHQRS.

XXI
8i nos pl'opuzessemos sommaI' tI'CS, tl~~' ~

quatro Qll mais figuras semelhantcs, 006i i,;'-.
ou, 0 que e 0 mesillO, si nos propuzes-
semas sommar tres, quatl'o au mais
quadrados, 0 methoda soria sempre 0

meSillO. 5i, pOl' excmpl0, quizessemos
sommar tres quadrados, fariamos pri-
meil'o urn quadl'ado igual a dous dos
indicados; em seguida a cste novo qua-
drado juntal'iamos 0 tel'ceil'o, e teria
'qlos assim urn quadl'ado igual aos tres
quadrados pl'Opostos.
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XXII

Resulta dabi que 8i nos propuzesse-
mos fa-zor um quadl'ado cinco, seis au C.
mais vezes maior que urn Dutro, basta-
ria seguir 0 methodo pl'ecedente para
resolver oste problema, e ate pa.ra re-
salvor seu inverso, ista e, 0 que tom 0

pOl' fim fazer urn quadrado que soja a
quinta parte, a sexta, etc, de um qua-
dl'ado pl'Oposto. Neste ultimo caso, seria
necessaria s6mente que se recordasse 0

proccsso para achal" uma quarta pro-
porcional a tms liohas dadas.

Na terceil'a parte dosta obra claremas
urn prof'ossa mais direc~o e mais com
modo para resolver esta sorte de pro
blemas.

XXIII

A acldi9ao das figmas .semelhantes
patenteia cabalmente a necessidade de
abandonal' as escalas, quando queremos
pl'atical' opera90es pOl' modo que passa
ser l'l.gol'osamcnte demoostrado.

Supponhamos, por exemplo, que so
tinha de construil' um quadrado duplo
de urn outro. as que niio soubcssem 0

processo dado em 0 n° 16, provave]
mente empregal'iam 0 meio sf'guintc:

Di vidiriam 0 lado do quadrudo pro
posta em urn grande numel'O de partes

o
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iguaes, em 100 partes pOl' cxomplo; do
pais, multiplicando 100 par 100, p-cha
riam 10000 para valor do quadrado, ou
20000 para valor do quadrado pedido.

NIas do valor deste nao p.oderiam
tiral' a rnaneira de 0 tra,car; fora prc
eiso que tivcssem seu lado expresso pOl'
urn numero, e que este numero fossa tal 0 l""~;:d<>

que multiplieando-o ])01' si mesmo, istop~~e:o~,:
""tllt.d.

e, quadrando-o, 0 produeto fosse ~OOOO. c,,~;~t;r~

Esse numero seria de balde procu- po;':im~~1IlO

mdo nuum escala cujas partes fossem
centesimos do Iado do primeil'o qua-
dl'ado; pOl'quanto 141, multiplicado pOl'
si mesmo, daria 19881, e 142 darla
20164, 0 que de qualquer lado sc afas-
tava do numcl'O que era pl'eeiso aehal'.

Tah-ez que dividindo 0 lado do qua
drado em mais de 100 partes, pensas
scm eIles achal' urn numel'O ccrta dessas
partes, a tim de exprimjr 0 ludo do
quadl'udo dup]o do primciro. Entretunto,
pOl' rnais ensuios que fizessem, yeriam
sempre que era. va pesquiza procUl'ar
dous nUIl1C'I'OS dos quacs urn exprimisse
a lado OU, segundo a Iinguagcm ordi-
naria, a raiz de um quadl'udo, c outroA~~'d~:d~t1"

o Iado ou a rail'. do quudraclo duplo. :t1~:'~~
<ado pOT .,

XXIV ~~~~~~

" Dc facto em aei1hmctica so demollstra
que si dOllS nUfficros nao sao multi~



Grupo de Pesquisa História e Educação Matemática

www.hedumat.uff.br

E6

tU:u1~~"':d: plas tim do Dutro, isto e, si urn nilo
"":;.;~,'~cont(>m 0 Qutro um Bumero exacto de
:~ Yczes, 0 quadrado do maior tambC'1ll

nao sera multiple do quadl'ado do me
nor. ~\.ssi.m, por exemplo, 5 uao sendo
exactamcnte di\"isi·n~l pOl' 4, seu qua
drada 2;") tao pOlleD son1. divisiycl pOl'
16, quadrado de 4.

Si, pois, quadral'illOS dous numel'OS
dos quaes um soja maior que 0 out.ro,
sendo, porem, menor que seu dobro,
resultal'uo dahi dOllS Dumeros dos quaes
om sera menOl" que 0 quadruplo do
outro, sem toclavia poder SCI' seu duplo,
au seu triplo. Conseguintcmentc, qual
quer que seja 0 numero de pal·tos em
que so didda 0 Iudo de urn quadrado,
Hunea cssas partes so contcl'ao um nu
merQ exado de vezes no lado do qua
drado duplo, 0 qual, segundo 0 nurncro
10, sera a diagonal do primeil'o qua
dl'ad{.. Isto, na linguagem dos geonw-

~::"~o,,:,tras, SC' expl'imiria dizendo que 0 lado
~t.:.,,:l do quadrar!o e SlUt diagonal SelO incom
.........~.; .. rnensurareis.

xx\'
.\inda. podmnos notal' outra.s lllultas

linhas que nao Lorn ncnhuma mcdidu
" cornmurn.

'Com eifcitoJ escrCvt\mos as duns sories:

c
o

o
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1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc.
1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 6-1, 81, etc.

das quaes uma ex-prime os numcl'OS na
turaes e outra as seus quadrac1os. Como
os numcrQS interealacIos entre 4 e 9,
entre 9 e 16,' entre IG e 25, etc., nao
teraa nenh uma raiz, e vista que scrao
incommensuvaveis entl'C 8i os ladas de
dous quach'ados dos quaes s~ia um 0

triplo do Dutro, OU 0 quintuplo, 0 sex
tupIo, etc.

..\ias do facto de llluitas linhas sercm
incommensuravcis com ouLra.s, pode tal
vez naSCCr algUina suspcita sabre a cx
actiduo das proposicoes que nos set'Yi
ram para demonstl'ar a pl'oporcionali
dade das figmas semelhantes.

ViU-S8 que compa.rando ossas figu
ras (I parL, n.O 34 e seguintes), sup
puzemos seul.pl'c que ellas tinham uma
escala que podia igualmcnte servir ua
medicao de todas suas partes. Mas
agora parBce que esia supposigao deye
ser l'estriugida, em raz8.o do que acaoa
de ser dito. E) preciso, pois, que 1'0

tl'Ocodllmos e examinemos si uossas pl'O

posigoes necessitam ser modifi.cudu-s pan)
que sejam YCl'dadeil'as.
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XXVII

Hetomcmos pl'imeiro 0 que se disse
em 0 n° 39 do, primeira parte, e veja
mos si e l'igoI'osamcnte exacta a 1)1°0

porcionalidade dos lados dos tL'iangulos
lacs como abc, ABC (fig. 68 c 69), oujos
angulos sao as mesmas.

c
o

aA'
,LJd U

·
~ l B

f: U

S.upponht\mos, pOl' excmplo, {lue a
base do. primeiro sendo ao, 0 do se
gundo soja uma recta All, iguaJ a dia
gonal de urn quadrado cuja lado fosse
ao, e procul'emos Ycr si nesta hypo
these a relut;uo de _\C }lara ac sera a
mesilla que existe entre AB e abo

::;eguudo 0 que Yimos, por maior que
passa sel' 0 numero das partes arbitl'al'ia- 0
ment'c suppostas eill ab, ABnullIoa poctera
cont.el' nm numel'Q exacto dessas. par-
tes. Entl'ctanto e f'acil de compl'chendel' 0
que quanta maior for 0 lIumCI'Q das
partes de au, tanto mais proxi.mo _\13
cstar{t. de sel' com ellas cxactamentc
mcclido. tlupponhu.mos que au esta di-
vidido em 100 partes. A qUUll tidade
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deslas partes contidas pOl' AD, se acllam.
entre HI e 142 (n" 23). Contentemo
nos CQm 141 e desprezcmos 0 pequeno
,·esto. Esta claro (I part., n" 39) qne AC
contera tarnbcm 141 elas centesimas par
tes de ac.

SupponMmos em seguida que "b esta
dividido ern 1000 partes. 0 numero des
sas partes contidas por AB, esta.ra entre
1414 e 1415. Tomando 1414 e desp!"e
zondo a:inda 0 resto, achal'cmos tambcm
quo AC cantcra 1414 millcsimas pal'tes
de ac, e YCromas que om gel'a} AC can
tera tantas partes de ac corn urn resto,
quantas partes de ab contiver AD, tam
bem com UIII resto.

Demais estes restes, como acabamos
de Yor, de um lade c de Dutro senlo
tanto menores fluanto maior for 0 nu
mQro elas partes de abo

Sera, pais, permittido desprezal-os,
desdc que a dh-isao de ([0 se considere
como lc\-ada aD infinito. Entao poctore
mos dizcl' que 0 l1urnero das partes de
ac que AC conth-er, sera igual ao fiU

mcro das partes de ab contidas pOl' AB,
(' portanto que ..\C esta pam ac nssim
como AB est~ para. abo

I':sta, pais) rigorosamonte demonstrado
que dous triangulos com as mesmos au
gulos iE-In seus lados propol'cionacs,
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~.~:j~~%~, quel' tenham esses ladas uma medida
.f.:~~~~de:.cOD1mum, gum nao a tenham.
n~:.pom~:':..o Justificariamos do mesmo modo a ])1'0-
qu.ndo .....

l~::~~~:'~'posigao (I part., n° 45) dancIo sO til'u a
rav.;'. propol'cionalidade das·linhas que se 001'

respondem nas figmas scmelha.ntes.

XXVII!

fii'::":":;:"O As proposiyoes pelas quaes vimoB que
.:;m:::::n:~as areas dos triangulos e das figmas
d~~~,~~~~.semelhantes estJo entre 8i como as qua-
homolog'''''

dr-ados de seus ladas homologos (I pal't. 1

nO' 44 e 47), com iguaes razOes devcm
SCI' considcl'adas verdadciras em geral)
ainda quando as ladas dessas figurns
sejam incommensul'uYcis.

Tomemos pOl' example as tl'iangulos
semelhantes .ABC, abc cujas alturas sup
poremos incommensurayeis com suas
bases. Kestc caso nao hayera nenhum
quadrado, ainda 0 menor possivel, que
possa servir de commum medida a es
ses tl'iangulos e aos quaclrados feitos
sobre suas bases; Isto 13, as areas abc
e abde serao IncoffimensUl'aycis entre
si, do mesmo modo que as areas ABC
e ABDE. Mas nero pOl' isso sera menos
vcrdade que 0 tl'iangu Itl ABC estara
para 0 quadrado ARDE, assim como 0

o triangulo abc esta para 0 quadl'ac!o
abde.

o
o

o
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Disto nos cel'tificamffios observalldo
que quanta menOl'es suppuzermos as
partes da escala empregada para me
diI' AB' e CK, tanto mais perto esta
remas dos numel'OS que expl'imen a re
la~ao de ABC par" ABDI·:. POltanto,
dividiocto sempre a escala do tl'iangulo
abc no meSilla numero de partes 19uacs,
e desprezando as l'cstos, vcrcmas que
as mesmas DUmel'OS sCl'yidi.o S8mpl'C
para expl'imir a l'clagao do triangulo
ABC para 0 quadrado ABDE e a do
tl'iangulo abc para' 0 quadl'ado abele.

Figurando que a dhrisao elas escalas
C levada aD infinito, as restas tomar
se-ao perfeitnmentes nullos, e pod~'e

mos dizeJ" que as numcl'OS que expri
mem a relacao do triangulo ate para
o quadrado abde, exprimcm tambem a
relacao clo triaogulo ABC para 0 qua
drado Al:3DE. Assim c triangulo {(be

estara pam 0 Cjuadl'udo abde como 0

triangulo ABC esta para 0 quadl'udo
ABDK

o meSillO se du rin. com todas as fi
guras semelhtl.ntes.

---_.;.;.~---
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TERCEIRA PARTE

Da 11wdida, d(ls jigUTllS circula'res e de
SlUtS pl'oprietkules

Depais que S8 conscguiu mediI" toda
sarte de figuras rectilineas, na

turalmente S8 quiz saber a maneira
de detcnuinar as figur3S limitadas pOl'
linhas CUl'vas. Os tel'l'cnos, e em geral
os espacos cuja llleclida so proeUl'a, nem
Sempl'8 saO tel'minMOS por linhas rectas.

~luitas vezes as figuras curvilineas e
as figuras mixtas, i8tO (0. as que sao
limitadas pOl' liobas !'cetas e linhas CUI'

,as, podern ser reduzidas a figuras in
teiramente rectilineas. como ja dissemos.
Com efieito, tendo-so de mediI' nma fi
gura como ABCDEFG (fig, 70), podia-se
tamar 0 lado AD como um conjunto de
duas I'cetas, de tres, ctc: c depois sub
stituinclo a recta DF ~'t. cun'a FED, tc
riamos a figul'a rectilinca ABCDFG, W.o
pauea diffcl'ente da figura mixta, que



Grupo de Pesquisa História e Educação Matemática

www.hedumat.uff.br

E:LEMENTOS

sem Cl'l'O sensivel poderia uma ser to
mada por autl'a. _-\ssim pois, sobre essas

F

C _".-- -- \---E-Aiii;.;
~~'D

.A"'~ C

F"'l'. 70.
o

tigul'as sc poderia operaI' de accordo
com as llwthodos pl'ccedcntes.

Mas os geQmetras pouco satisfeitos
ficurium com semelhantes OpOI'(1<;oe8,
que nao suo rigorosas como cUes de
sejam. Demais, alguns casas lIa em
lluC a transformacao de uma figuro.
cUt'vilinea ou mixta em outra intcira
mente recti linea, demandaria que se di
vidisse 0 contorno em hio grande DU

mero de partes, que ahi 0 methodo
COllimum se tornaria impraticavel. Eis
pOl'que DaD seriamos ]evados a seguiI-o
quando tivessemos de mediI' um espago
como Z (fig, 76), ou 0 circulo inteiro X 0
(fig. 71): fora preciso empregar urn DU-

tro meio pal'a achar a medida de taes
espacos. Aqui, pOl'em, s6 nos oecupa- 0
remos clos espacos que encerrarn arcos
de circulo em seus contol'llOS.
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Supponhamos pl'imeiramente que te
mas de mediI' a area do circulo X (fi
gor'a 71).

Fig. 1'.

l\otaremos que inscl'evendo nene urn
polygono regular BCDE etc., quanto
maiol' numoro de lados tivel' este poly-
gono, tanto mais peI·to estani de SOl'

igual 0.0 cil'culo. Ora nos vimos que a
area desta figura (I part., n° 22) e igual
a tantas vezes a producto do lado BC
]lela metade do a]lothema AH, quantos
forero os lados do polygono; ou, 0 que e0

mcsmo, tera pOl' mcdida 0 producto do
contqrDo *) TIeDE etc., ]lela metade do
apothema. Porto.nto, a medida do cir- A",.d;da

culo sera 0 producto de sua circumfe- dig~i:lu~~c

I'encia pela metade de seu raio, dcsde pr::c:;~.~c
cu",r.rcnCla

que le·vando ao infinito 0 numoro dos ",.i.'~~d.

lados do polygono, sua area, seu con- ..u "';0.'

torno, seu apothema sc tornam iguaes

') Esse contorno lem 0 nome particular de Fff'imdro.

(N. do 'n.
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a area, aD contarno e ao apothema do
circulo.
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II

Segue-se dahi que Q. superficie de urn
circulo BCD (fig. (2) e igual a de um

~,
o

\f.~I:O triangulo ABL, que tenha pOl' altura
"1",,1. u.. .
tri~u~"Jo a raw AB e pOl" base uma recta BL

a1::':-,,~oigual a cil'curnfcrcncia.o_~

_lata-I i
ci<-

.....OK.. III

Trata-se, pais, somente de ter 0 raia
e a circumfcl'cncia. Quanta aD raia. fa
cil e medil-o; mas Dutro tanto nao se
da com a cil'cumfercncia. Entrctanto,
para obtcr sua mcdida, podemos enyol- 0
ver a oil'colo com nm fio: 0 quc on
pl'atica C sufficienf.e as mais das w·zrs.

Ate aD prosontc: porem, nan foi pos- 0
siyel cODseguir a. medida gcometrica da
circumfercllcia. do cil'culo, isto C, nlIo
foi passivel dctel'minal' exactarhentc n.
relagao em que ella esUt para com 0

raia. Esta l'C1u9aO podemos achar COll
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a appl'oximuQua de centesimos mlllcsi
mas, de mlllionesimos e mesma com a
approx:imacao que se quizer, scm que
pOl' isso possc\mos detol'lllinal-a t'igOl'O~

samente,
I\"

E de Arquimedes a approxima('ao .
mais simples que se !)Qude aehal'_ 0 dia- ..~':i:.~~",

c",'ulo,,,...,.

metro tendo i p~I'teS,? nUl~cro dessas c'u::rEc:1
partes que a clrCumlel'cnCla contem, ~Ond<;::'2'

esta entre 21 e 22) sabendo-se que sel.':':.··(»rtc•.
approxima muito mais do 22 do que
de ~1 *).

Demais, e cluro que si soubessemos
exactamcnte a re1a03o de uma. s6 cir- .u c;.

cumt'erencia paru com seu raio, sabe-cn~~.
CI'CUlo>

riamo~ a de iodus as antl'as cil·cumfe-··~,:~<e·i

rencias para com sens respectivas raios, Om ...,"'.

pOl'quanta tal I'c1a08..0 deve sel' a mes-
mu em todos as circulos, Tao simples
parecc esta prapasi~ao)que nem ha nc
cessidudc de ser demonstrada, Com ('f-
feito, quaesqucl' que st'jam as operal,;:ucs
feitas para mediI' uma circumfercncia,
com as partes de seu raia, yell10S que
sera. pl'eciso faze}' as masmas op€l'a('ucs
para mediI' qualquer outra eire-umfe
rem'in, que contera assim 0 mcsmo nu-
merO das partrs c](> seu raio,

OJ Vide no tim nota Eo
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YI

f: e\-iclente que os circulos apresen-
tam tambem a propriedade gel'sl de "
todas as figuras semelhantes (I part., "
n° 47): isto C, suas superficies dcyem
estar na mesma propor~ao que as qUH-
drados de seus ladas homologos. ~[as ('I

A'ci;:~::O-no applicar esta proposi('ao aDs circulos
<>'::.:'.~t:.i nao so podendo tomar as ladas, sera
q"'::"do. preciso s8l'dr-se dos raios, e entao se

...., .. T..i .... yers.. que as cil'culos tOm suus arcas
Pl'opol'cionaes aof' qundrados de seus
raias.

5i a pl'incipio parecer que esia pro
posiciio nao dcyc resultar do n° 47 cia.
prirncil'a parte, e se della quizermos
tel' uma demons tragao ]Jadicu]ar, ba
stant o.ttcnder a que seria inteil'amente
a mesma cous<1. l'omparar as areas dos
dous cireulos BCD, EFG (fig. '12 e 73)

o

ou as areas dos triangulos ABI., AE11, 0_
que' Ihes sao iguaes, e que trIll como
bases os c!cscll\-olYimen(os *) BL e ]<:111
c1as cil'cumf'el'encias BCD c EF(i-, senda

Oll as ndi/i{df-(S (las circumferencias . X do '1'.1
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as alturas as raias AB e AK Ora, pela
numero precedente, estes triangulos se
dio semelhantes, e conseguintemente
suus areas estal'l10 no. mesma pl'OpOI"
98.0 que as quadrados de seus ladas ho
mologos AB, All:, raias dos ci1'cul08 BCD,
EFG. Portanto, as areas destes ci1'oul05
estao entre si como as quadrados de
seus raias.

VTI

Em razao de sua semelhanga, as eil'- 0";".

culas, do mesma modo que as figuras~':.-m":

semclhantes, terao tambcm a. seguinte h,~.~u...

. d 1 " ••pl'opne ftC e: ,~~,~""~~~.
Si tomarmos como I'aios as tres ]a- ~ ;paJ

dos de um triangulo ('ectangulo, e com ~ ':g~t:os
eUes descrevermos tres circulos, 0 cir- ::...~~
enlo que tiver a hypotenusa como raia
sera igual a somma dos Qutros dous.

Assim podcl'cmos aehol' scmpre urn
circulo igual a dOllS circulos dados, e
isto sem nos darmos ao trabalbo de
mediI' cada urn desies circulos.

:-:>cguindo 0 pl'ocesso que acabamos
de indica.I', podemos fazer, pOl' excmplo,
uma bacia que contenha tanta agua
quanta contkm duas outras: ou acbar
a abertul'a de um cano de agua pelo qual
se escoe tanto liquido quanta se escoa
pOl' dous canos dadas.

• , C.:~~Iu"'o". <1<>... bdM '''''1'<-' ~ U<· ~~ "'" ,,;~,,;<> re<l1I>-
~ ~.~~
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Si quizesserqos mediI' a superficie de
lima c01'oa V (fig. 74), figura cnccl'l'ada

~.'!/~ "-.(J

/GA. ;":
~, : c

~'Q_,~~-~~...~
~ p L
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<>~% ~". entre dous oiroul08 cOllcentl'icos EFG-,
..:::o;l:u. BCD, isto e, entre dous 011'oul08 que

-:c:-:~:.....tem lim centro COIllUlUlll, - 0 que desde
logo nos lembl'aria era mediI' scpara
damcntc as superficies dos dous oil'oulos,
e subtl'ahir 0 menor do maior. :Jfa.'5 C
faeil perceber que 0 problema pode ser
l'csolvido de urn modo mais commodo
para a pratica.

Imaginemos urn triangu]o ARL, que
tenlJa par altura 0 1'aio AB e pOl' base
uma re~ta BL igual it' circumferencia
BCD. Si pelo ponto E tl'a~al'mos a recta 0
K\I pm1aJIela a BL, esta recta sera
igual a circumf'erencia EFG; pOI'Cjuanto,
em razao cia scmclhan9Q, dos tl'iangulos 0
AEM, ABI.." haycra entre AB e BL a
mesmu propol'9aO que entre AE e EN!.
Ora, pOi' h,\'pathcse, BL sera igual a cil'-

" cumrel'encia. de que 6 raia AB: pOl'tanto,
EM tambem sC'ra 'igual ,1 circumferen-

"
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cia que tivCl' como raio a linlla AE,
parte de AB. 0 masma succedel'ia 0QIU

qualqucl' outm Jinha KI, parnllela a
BL: soria semp['c igual u circumferen
cj-a cujo raia fosse AK.

Do.. igualdacle supposta entre a ci('
cumfel'cncia l':F(i- e a recta E:\[, L'Cslllta
nccessal'iamcnte a igualdade entre 0

triangulo AEM e 0 ell'culo EFG; POI'
conseguinte (} procisa que 0 espa90 re
ctilineo £131.:'1 sEoja igual Ii corua Pl'O
posta V. Ora asio espat;o EBLi\l pode
SCI' facilmente tl'ans'ol'mado em um 1'0

ctangnl0 EBPH. Para. issa cortamos 111.
em duas partes iguaes Nil elL, c tm
Qamos a 131. polo ponto I a perpendi
cular I-lIP, que ciani 0 t1'iangulo sam
mada MJ-IJ, igual ao triangulo subtl'U
hido PLI.

POI'tanto, si pelo ponto I til'amos a
BL a parallela II~, que COl'tara EB em
duas partes iguaes l a coroa proposta,
igual ao espago EBLH ou a BBrIT,
tera pOl' medicla 0 proclucto de EB por
KI, circumferencia cujo raio sera AK .
. Consequentementc, para llledit, uma

, • • b"'med"
tOl'oa V, 6 preCISO multlphco,l' sua lar-um;,~ci:~e
gllra EB peIa cil'cumfcrencia I\.OQ, clla- mUJ:~~;""

muda media entre as circumfel'cncias I~:;~~.:'mre~
","cia mfd;~.

BCD e EFG, pOl'que excede a pequeno,
cil'cumfercncia EF(~, Oll a recta E~I,

de nma quantidade :\H-I, igual a PL,
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que e a quantidade da qual e excedida
pela circumfel'encia BCD au pela re
cta BL

IX

Quando se tratar de mediI" uma fi
gura Y (fIg. 75) composta de differen-

tes areos de eil'culo e de Hnbas rectas,
au uma figul'a Z (fig. 76) composta uni-

00
Fil. 76.

camente de areos de circulo, tada a dif
ficuldude se I'ecluz a mediI" scgmelltos
de oi rculo, isto e, espa~os taes como
ABCE (fig. 77), terminados pOl' um areo

ft
V

~o"'c~~~~JI': ABC C ])01[1 corda AC. Com r/leila.
~ um <>P'~O '

;;'~~>~;:'oas fig-unts composias s6mentc df" 01'-

'.' c:nl,. cos de eirC'uIo, ou de areos c de linhas

o

o

<)
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reetas, podem sel' todas considel'adas A ~~:d~~de

como figuras rectilineas, augmentadas ~~~~:<~:T'
.",ed", \ do

ou diminuidas de certos segmentos. «gm<.'o.

X
Facilmente so aeha a medida de um

segmento qualquer ABCE, quando S8

conhe.clf: "a medida do circulo. De facto,
tiJ'ando as Jjnl1as AT, CT par8, 0 cen~ 2";'~~~~~

tro T do areo, forma-s8 um~1 figura ~~",';i:':d~

ABeT, cbamada sector, cuja area estaradou/''''':;o."
• l"'l".T<:oq\le

para 0 ell'culo como 0 areo ABC est.a p...h~::d.m.

para a cil'cumferencia inteira, e conS8
quentemente tel'a pOl' medida 0 pro-
dudo da metacte do raia AT pelo areo Sua me<lida

ABC. Ora estando detel'lllinado 0 sector, dO ••~"~."to.

bastara subtrahil' delle a triangulo ACT
para ohter 0 segmento ABeE.

XI

Quando se quer medir uma fig-un),
como Y (fig. 75), acontece que. llluitas
vezes nao se tem 0 cent"o do arco I-IlK.
Nlas sem este centro ilao se pode me
diI' a figura, porque 0 methodo pl'ece
dente exige ° conhecimento do raio;
portanto, e preciso saber achar °centro
de urn qualq uel' arco de cil'culo.

Seja ABC (fig. 78) 0 areo proposto. ,","'
8i mal'cal'ffiOS a. vontade dous pontos A 0 co~:~o d~

q"'lq"o'

e B sabre este areo, e si os tomannos de ~i~ulo.
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como centros para descrever as quatl"o
areas .f10l~ folt. lpk, mpn, os dous pl'i-

9f<!i ;r;
". B. ..r;;r

\4

meil'os com um raia qualqucl', e as dous
ouhos com 0 mesmo ou com qualqucl'
outros raia, r cvidente que 0 centro do
0.1'00 ABC estal'a sohre a linha op, que
junta os pontos de intcl'seccao 0, p.

Escolhendo depois urn terceil'o ponto
C sabre 0 al'CO ABC e scnindo-nos de
B e de C dn mcsma maneira pOl' que
nos sel'yimos de _\ e de B, teremos uma
recta qt·, sabre a qual dcyc estar ainda
o centl'o proeUl'ado. Ora, este centro
devendo so aehal' aD mesma tempo nas
Hohas op, fJ1', sora fOl'c;osamente 0 ponto
de eocontro T, uuicD commUIll a essas
linhus. *)

XII

Assim, qualqu('!' que soja a posi~ao

de tres pontos, que miD C'stejam em li-

'J A ultima phrase deste alil!(Q foi yertida um pouco
desenvolvidamente. (N. do T.)

c
o

o

o
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nlla recta. poderemos sempre ligal-os
por um orco de cil'culo: ou, 0 que e 0

me:smo, qunIqncr que soja a PI'OPOI'¢O
dos lados .\C, Be (fig. i9) de urn trian-

gulo ACB. em l'clo{:ao Ii sua base, po
dCl'cmos sempre cireumscl'cver urn cil'
('ulo a ('s1(' tl'iangulo.

XIII

o methodo que acabamos de dar para
circumscrevcl' urn circulo a urn trian
gulo, scnda sllccessiyamente applicado
a diffcrcntes triangulos ACB, AEB,
AGB (fig. i9 e SO), mais au menos ele
\~dos em relat;ao a sua base AB, pCI'

cebe-se que pa.<;Sando do tl'iangulo ACB,
cujo angula do Ycrtice {. mUlto agudo,
para outros triangulos ~\EB, _\GB,
cujo angula do vertico e mais a13ol',to,
,0 centro cia circul0 cil'cumscripto mais
<c mais se appl'oxima de .\B ate que
passa pa!'a baixo, quando 0 angula do
vertico .\(;B attinje uma cel'ta ahel'-
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/

,/
"-

\. {Ji""---4.,,:',,':B~'/!'", /...... ~.

A. ',.
'<>

tura. Ora, ,-coda passar este centro
abaixo de AB, depois de 0 tennos yisto

acima, e natmal que nos OOOOt'l'8 a
idea de prOeUl'ar saber qual sqja a espe
oie do triangulo AFB (fig. 81), quando

~"~
A :lot B

Fii. II.

o circulo circumscripto tiver seu centro
mesmo sabre AB.

Para conheccl' oste triaogulo ~\FB.

notarcmos prilleil'o que oeste caso par
ticular a POl'Cao do circulo cil'CUmS(,]'i

pta ao trianguJo cleve S81' exactumente
urn semi-circulo. Effectivanientc; 0 cen
tro do circulo c1cvcnclo S8 achur sobt'e
a base AB, que pOl' IJypothcse tom suas
exiremidades na l'ircuml'el'encia, pOl'

o

o
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fOl'ga 0 centro 1'1 ha de estal' situado
no mcio de AB, que entaD sera neccs
sal'iamente urn diametro.

Veremos depois que qualquCl' que seja.!~,odt~"~;~O

'0 ponto F do semi-circulo, dande tire- ""no~;~"'i'

mos as linhas FA, FB, 0 angula AFB ~":;~':::,~~i~

sora sempre recto. Com c££cito, tl'u<;ando ,ew:,P.m
.,,,.mld.do.

FM,' as dous tl'iangulos AFM, ?liFB se- do d;:;';,e,ro,
raG is6sceles: pOl'tanto, as dous angulosg'"<,~<;:,,~~;:;.

AFM,:MFBserao l'cspectivulllcnte ,iguaes fo,mado.

aos angnios FAM, FB".\I, au, 0 que da
no m08mo, 0 angula total AFB sora
igual a somma dos dous angnlos FA.\'I,
FB1:I. l',jus as tres angu]os AFB, FA~'d,

FBl\'l valem em somma dous Teeias:
logo 0 angula AFB sera recto.

Assim, si descrcycnnos sabre a base
AB urn triangulo rectangulo gualquel'.
este triangulo tera a propriedad€' pe
dida de esml' inscl'ipto Bum circulo cujo
centro fica 50bl'e a basco

XIV

Esta pl'opl'iedade do ci reu la, segundo
a qual e sempl'e recto todo 0 angulo
inscl'ipto num semi~circulot), leva-nos
a indagal' si outras partes do Cil'culo
teIn qualq uer pl'opriec1ade analoga. POl'

") Isto ~, todo 0 angulo que tem seu vertice no. se
mi-circumferencia, e est<t apoiado sobre 0 diametro: ~

esto. .:>. expressao do original. (N. do T,J
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exemplo: os angulos ACB, AEIl, AFB
(fig.82), inscl'iptos num segmentoACEFB.

serao todos iguaes entre si, como 0 sao
as do serni-cil'culo'?

Para isto verificarmos,. comet;8l'em08
procurando 0 yalor de urn destes angu
los, e vel'emos depois si os Qutros tell Q

meSilla valor. Tornal'emos, pOl' exemplo,
o aDgu!D AEIl (fig. 83), cujo "ortice E

@i~
. i '

A [6 B
~';i'. 83.

esta collocado no meio do al'co ..\EE.
Como a huha EDG, que passa pelo cen
tro D, corta este angulo em duas pal'
tes iguaes, bastal'a mediI' 0 angula _\EG,
sua metade, ou, 0 que e a mesma cousa,
bastal'a sabel' AECi que pal'te e de urn
angula ja m.edido, tal como ADG. Digo
que 0 angula ADG ja est::i medido, por-

o

o
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que sabemos que 0 areo AU e sua. ]1lC

dida (I parte, n' 52).
Si notal'HlOS que 0 triangulo AED (,

isosceles, veremos que 0 angulo AEG e
a. metade do angulo ADG. De factq, os
angulos AEO, EAD sao iguaes (I pal't.~

n' 31.) Mas (I part., n' '68) estes dous
angulas juntos valem 0 angulo exterior
ADG: pOt'tanto,o angula AED au AEG
e a metade do angulo .ADG.

Por uma razao identic-a 0 angula DEB
sera a mctade do angulo GDB. Coose
guintemente o' angulo total AEB sera
igual a metade do angulo ADB e tera
par medida a metade do areo AGB.

Xy

Para saber agora si 0 angulo medido
AEB e igual a cada urn dos outros an
gulos inseriptos no mesma segmento, *)
pl'ecisamos examinal' si qualquer destes
an/?ulos, AFB, par exemp]o (fig. 84), e

") I.o;to C, que tl!m 0 vertice no meSlllO segmento, con-
forme 0 original. (N. doT.)
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tambemametadedoanguJo cen tl'a]ADB.
FaciJmente nos certifical'omos disso ti
l'undo pa.ra. 0 centro a recta FDG. Com

~:.:=- efl"cito: \'eremos en tao que 0 angula Q
..~'"':"-:,,AFB e C'omposto de QOus Qutros AFD,
~,n:ulo ~ F
'i~:...D ~B. as quaes. pelo numerD precedente,
eo:~.s:•• scrao as mctadesdos angulos ADG,GDB.
~<>~r:'::",~0 angula total AFB sora pOl' consc- 0
,:'a~~m. quencia iguul <i metude do ungula ADB.

.\..pplicando 0 mesmo raciocinio a toclos
as angulos ,IJ'B, AEB, AFB (fig. P2),
que trm seus YOl'tices ua ci rcumferon
da e se apoiam no mcsmo area AGB,
podercmos concluil' que estes angulos
sao iguaes entre si , con forme haviamos
t'onjecturaclo em 0 numorD anterior.

'.

Dentl'o as diyersos angulos que tem
o vertice no areo ACEFB, alguns ha
que podem pal'ecer nao estal' comprc
hendidos na demonstl'a{:ao aciroa: sao
os angulos taes como AFB (fig. 85), em
que a recta FDG tirada pelo centro

o

o
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passa fora clo angulo ADB. Entl'etanto,
notando que 0 angu10 GFA e a metade
do angulo GDA, e 0 angula DFB a me
do angulo GDB: vel'emos que 0 angulo
f\FB, excesso do angulo DFB sobre a
angulo DFA, sera neste caso a metade
do angulo ADS, excesso do angulo GDB
sobre GDA.

"YII

Pelas figmas de que nos servimos,
parecera tambem que a demonstra9fw
pl'ecedente s6 convcm aos segmentos
maiores que urn semi-circulo.

l~~, pOl'cm, facil de vel' que urn an
gulo qualquel', tal como AVB (fig. 86),

ei

/

F

B

.!D

G !

F;g. 86.

que tem seu veetice num segmento me
1101' que urn semi-cil'culo, sera sempl'e
composto de dous outl'OS DFB, DFA, me
tades dos angulos BDG, ADG, e conse
guintemente tal angu]o AFB tera pOl'
medida a metade clos dous arcas BG,
.-\C, oU a metacle do arco AGE.
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XVlII

Depots. de termos vjl)to que w(}
iguaes os angulos AEB, AJ?B, ~\IlB

(fig. 87), illSCl'iptos no mesmo segmcnto

"
n

do circulo, e natural que desejemos co
nhecer a t1'ansformaqao pOl' que pas&'t 0

angula AQB quando seu Ycrtice se con
fuudir com H, extl'cmidadc da base AB.

Esse angula desappal'ccC'l'a enta~?

Mas parece impassivel que esse anguloJ
sem se haver estreitado gradualmcnte l

venha a se aonullal' de repente. .:\ao
vemos qual sera 0 ponto aIem do qual
este angula teni cessado de exisOI'; 00
nlO pais conseguil'emos achar-llJe a m('
dida? I:; essa uma ,difliculdade que s6
se pode resoh-er pela geometria infini
tesimal ~), de que todos os homcns t~lU

ao menos uma idea impcrfeita, que ape
nas precisa sel" des('llyolyida.

•) Gto'"etn~ dl' fmfim, dlZ nos.;o Auctor lfoje diria
mos Cakul<J tII/ml/almal ou geometn:l dilferencial e
geometria integr:lll. (X. do T.

o
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ObS81'VemOS primeil'o que quando a
ponto E se approxima de B, tomanda
se F, H, 0, etc., a recta EB se enCUl'ta
cantinuamente, e a angula ERA, que
ella faz com a recta AB, mais e mais
se abre. Tadavia, pOl' mais curta que
se tome a linha QB, 0 angula AQB
DaO dehara. de ser um angulo, pal'
quanto para a tornar visivel bastal'a
prolangal' para H a linha enemtuda
QBo Deve aeontecel' 0 meSIno quando
a linha QB, Ii forga de diminuil", S8 rc
duza finalmentc a zero? Qual sera en
tao a posigfto della? (~ue ficani.. sendo
seu prolongamento?

E' evidente que esse pralongamenta '~~',~i~~:i~
'. e .lmh. que

sera a recta BS, chamacla [(tngente, o,~ ~:~',~ 1

porque toea 0 circulo em um s6 ponto I'on,o.

B, sem 0 eneontl'Ul' em qualquer outra
parle.

Demais elissa, C claro que emquanto
a linha EB diminue continuamente ate
pOl' fim S8 dcstruir, a recta AE, que S8

torna successivamente ~\F, AH, AQ,
etco, appro'\ima-se semploe de AD e com
ella finalmcnte se confunde.
. Assim pais, o· angulo da cil'cumfe-

• _ A"~ul0 do

rencm AEB, o..p6s se tel' tornado AFB, 'Zgf~~;\~~.e

ABB, AQB, fica sendo em ultimo lU-<ofd~ ~h:;:"
gar 0 angulo ABS, ('eita pela corda AB ,ang<",o.

e pela tangente BS, e estc angulo, que ~u~ :~~~:~:

se chama angulo do segmento J deve d<>~g:::~~,o.

•



Grupo de Pesquisa História e Educação Matemática

www.hedumat.uff.br

114 EL·E~IENTOS

sempre conservn.r a propl'iedade de tel'
pOl' medida a metade do al'co AGE.

Ainda que esta demonstragao seja um
ponco abstracta para as principiantes,
julguei a proposito dal-a aqui, porquanto
aos que desejal'em leva!" seus estudos
ate a geometria infinitesimal, mnito ntH
sera desde logo se habitual'em a este
genera de considcl'agoes.

Si os principiantcs acharem esta de
monstrat;;ao acirna de suas forgas, sera
mcil fazel-os descobrir uma autra pelo.
principal propriedade das tangentes, que
passamos a explical'.

XIX

Ai=a~ Essa pl'opriedade consiste em que uma
~::..tangente 0.0 circulo num ponto qual
'";:.i." quer B (fig, 88), deve ser perpendicular

de 001>'.'''0.

I,~O

c

'..p
/ "'-

./ H

o
aD diametro IDB, que passa pOl' esse
ponto. Com effeito, a CUl'vatura do cir
culo e tao uniforme que urn diametro
qualquer IDB 0 divide em dous semi-
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cil'culos lAB, lOB, iguaes e igualmente
situados em l'elagao a este diametro.
Sendo assim, e preciso que as duas par
tes BS, BH da tangente eommum a

.estes dous semi-circulos, estejam tam
bem igualmente situadas em relagao ao
mesmo diametro: ora, isto ilaO se pode
dar sem que IDB seja perpendicular a
tangente IIBS.

xx:
Dahi se deduz facilmente pOl'que a

angulo do segroento ABS tern pOl' roe
dida a metade do arco AGE. De facto,
a angulo ADB, sommado com os dous
angulos iguaes DAB, DBA, faz dous
angulos rectos (I part., n° 64). POl' con
seguinte, a metade do angulo ADB,
sammada com a angulo DBA, taz urn
recto. Mas a angula DBA, sommado
com a angulo ABS, da tambom urn
recto. Logo a angula ABS e 19ual a
metade do angulo ADB, e tera pOl' me
dida a metade da area AGE.

XXI

A segunda demonstragao que acaba
mas de dar, fornece-nos a soluCao do
problema seguinte:

- Descrever sabre AB (fig. 89 e 90)
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o:~e~.:,n um segmenlo de dl'culo capa:. de um
'::;..t.d~~.angulo dado L, isLo e, um segmento

. AFB, tal, que as angulos como AFB, in-
.1.1 ...",,.,.,,. • • •

~'" =~~cnto scnptos nesse segmenta, sOJam 19uacs
.~~~,lo ao angula dado L.

dod... Para resolver esLe problema sera ne-
cessaria fazer em A e em B as angu-

A
los BA~ e ADS, cada urn delles iguaJ
ao angula L, e levantar sabre AS e
sobre 13S as duas perpendiculares AD
e 13D: 0 cncontro destas J) sera 0 centro
do areo proeurado AFB.

Com effeito, pelo n° 19, as !'cetas BS
e _\S senia tangentes ao circulo que
tem como centro D e como raia .AD au
BD, porquanto 13D e AD silo respecti
vamentc perpcndiculares a BS c a AS.
Dcmais, pelo numeI'Q pl'ccedcJltc, 0 an
gulo ABS tem pOl' medida a metade

o
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do orco AGE, e pelo n° 15, os angulos,
taes como AFB, sao tambem medidos
pela metade do arco AGE. POl' oon
sequencia os angulos como AFB serao
iguaes a AllS, isto e, ao angulo L, 000

forme se queria.

XXII

A descoberla das pl'opriedades dos
segmentos do cil'cu10, que vimos de ex
plical', e yerosimilmcntc dcvida a sim
ples curiosidade dos geometras. Da·se,
por'em, com esta descoberta 0 que dia
riamente se da com outras muitas: 0
que a principia se naD julgava util,
yeiu a sel-o com 0 tempo.

I~' assim que das precitadas proprie
clades do oil'cul0, so fizcl'am ua pratica
f'elicissimas applica~ues. Darei uma 86
mente dessas applica~(jes: Ii a que so
aehara na solu~ao do problema seguinte,
muitas vezes necessario a geographia:

~\ 13, C (fig. 91) sao tres Jugal'cs dos di~,~~:iaadc
, um lup,

a 'usou'roo.
cu;ao pooi.
,i5es .so

c....~

Fi;. ~,.



Grupo de Pesquisa História e Educação Matemática

www.hedumat.uff.br

118 ELEMF:NTOS

quaes se conhecem as respectivas dis
tancias AB, Be, AC: queremos saber
a que distancia estti desses lugares 0

ponto D, dande podemos vel' todos as
tres, mas dande naD pademas sahiI' para
trabalhal' sabre 0 ter~·eno.

Comc9al'CrnOS pOl' tragal' no papel
tres pontos: a, b, c (fig. 91 ~ 92) que

Fi~_ 9>,

estejam situados entre si da mesma ma
neira que as trcs pontos A, B, C, au,
em linguagem geometrica, faromas pri
meiro 0 tl'iangulo abc semelhante aD

triangulo ABC.
Em seg!1ida, tendo observado com 0

gl'aphometro a grandeza dos angulas
ADB, BOC, faromas sabre ab 0 segmento
de eireulo bd,. eapaz do angulo ADB e
sobl'e a recta be 0 segmento de circulo
bde eapaz do augnlo BDC. 0 ponto de
encDntI'O d destes dous segmentos de
signara sabre 0 papel a posigao do Iugar
D, isto 6, as linhas do" db, dc, em rela
gao a ab, bc, ac estarao na mesma pro
pOl'gttO que as distancias procuradas
DA, DB, DC em rela~ao as distancias

o
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dudas AB, Be, AC, 0 que nao precisa
sel' demonstrado, depois do que vimas
sobre as figuras semelhantes.

XXIII

Poderiamos mostrul' facilmente como
a pratica til'oU Qutros pl'oveitos das pro
priedades do circulo atraz demonstradas.
E, porero, mais conveniente passar a
Qutras propriedades do circulo, que fo
ram deduzidas das pl'ecedentes e tive
ram tarnbem sua utilidade.

Para proceder pOl' ardem na desco
berta destas propriedades, comegare
mos notanda que senda iguaes dOllS

angulos quaesquer EDC, ESC (fig. 93),

que se apoiam no meSIlla areo Ee, se
gue-se que as triangulos DAE, BAC
t~m as angulos iguaes, isto €, (I part.,
n° 39) sao semelhantes.

De facto, assim como 0 angula EDC
e igual aD angula EBC, pela mesma ra
zao 0 angula DEB sera igual aD angulo
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DCB. Quanta aos angulos DAE, BAC,
scrao visi\-elmente ig-uacs,j{t POl"quO sao
['ormadas pelas mcsrnas linhas,ja porC! tiC,

quando dous angulos de lim triangulo ...,
sao res)5cc-th-amente jgUaf'S a dous an- '-I
gulos de Dutro, 0 terceiro angula de urn
C necessal'iamente igual 0..0 terceiro an-
gulo de outro (I part., n' 38). e

Para em seguida mais facilmentc I'C

conhecermos nos iriangulos _\DE, AilC
as propl'iedades gcraes dos tl'iangulos
semelhantes, applica,remos 0 triangulo
DAE (fig. 9:l e 91) sobre 0 triaogulo

.~
c

IB.G, collocaudo AD sobre AR c AE
sob"e AC, a tim que DE seja parallelo
a Be. Entao I'ccol'darcmos:

1') Que dous triangulos ADE, .\BC sen
do semelhantes, as quatm lados .-\C, AE,
AB, AD estao em p"Opol"Q<1o(I part., n"39;

2') Que em todo. propor<;iio 0 pro-
dueta dos extremos e igual aD producto
des meios (II part., u' 8):

E dahi concluiremos que 0 l'ectangulo
ou 0 p['oducto de AC pOt' AD (> igual
ao I'ectangulo de .\E pot' .\13, pl'opt'ie-
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dade estu, lUui IlotaYcl que pode ser c';;"::::"'"
<lSsim enunciada: ~:;":i::'

• •• 0 _",a.,,,10

Sl num cll"culo se hrarem a vontade ~~.::."

duas rectas que se COI"tem, 0 pl'oducto ;.~~~u~:

dus duns partes cia. l)l"imeira sera iguald•• ~;::~d<
ao pl'oducto dus duas partes cia segunda.

XXIV

Si dUM I'ectas HE, DC (fig. 95) ·se
cortassem perpendicularmente, e si uma

D8'cF.

fiE". 9S.

dessas rectas fasse um diamctro DC, e
,("lo.ro que as duas pal'tes AB, AE cia
autra I'cctl'U BE sedam iguaes entre si.
\estc caso particular a pl'opriedade an
tecedentc se enunciaria deste modo:

Si sabre 0 diametro DC de urn cir- 0 :c~o

culo Ic\-antarIDos uma perpendicular~~~
.(luaIque,· .\B, 0 quadl'ado clesta per- :i~~:O>
pendicular 8e1"a igual ao I'cctangu]o de ill~~D::lc>T<:'

AD pOl' AC. dUI~~d:"<'"
diom"","

xxv
() numcl'O pl'ecedente fOl'nece-nos um

.meio rucil de tl'allsl"Ol'luar urn l'ectan-
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~~~':l: gulo em urn quadrado. Seja ACFE (fi
q~_ gura 96) 0 rectangulo proposto. Pri-

o
UD'---_-"A4--__-""yc

E F

meiro prolongaremos AC ate D de modo
que AD seja igual a AE, e descreve
remos 0 semicirculo DBC cnjo diametro
seja DC. Prolongando depois 0 lado EA
ate que encontre 0 semi-circnlo, teremos
AB para lado do quadrado pedido ABGH,
igual ao rectangulo dado ACFE.

XXVI

o problema antel"ior (0 proposto mui
tas vezes da seguinte maneira:

Acltar urna Unha que seja media pro
porcional entre duas linhas dad(Ls. POl'

rruJdia proporcional se entende entaD a ()
linha que e tao grande em relaGao Ii.
menor das linhas dadas qnanto e pe-

Vqu~,;.u",.,quena em relaQao a maioI'; i8tO (~, si pOl'

1"'0;=';:".1 exemplo AD for media proporcional en-
~~<'" d~••

t;o~ =''''. tre AD e AC, poderemos dizer que AD
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esta para AB assim como AB esta. para
AC. Ora mUl facilmente se v~ que este
problema eo mesmo que 0 antecedente,
porquaDto (II part., n' 8) 0 prodncto de
AD por AC, isto e, 0 rectangDlo destas
duas !iohas, sera igoal ao prodocto de
AB pol' AB, isto e, ao quadrado de AB.

Assim pois, quando quizermos achar :'oI;:;...~
uma media proporcional entre duas 1i-
nhas dadas, )lludaremos 0 rectangulo
deslas dUM linhas em um quadrado
cujo lade seri, a lioha pedida.

XXVII

Pela propriedade do circulo explicada ...~~ de

em 0 n° 13, tambem podemos aehar urn ~c"":·~.

media proporcional entre duas linhas
dadas.

SupponMmos que AC (fig. 97) e a

~
A D C

F;J. 9'

maiOl" das duBS linhas e que AD e a
menor. Eleve-se a liuha DB perpendi
cular a AC, e 0 ponto B, em que ella
encontrar 0 semi-circulo ABC tl'a9ado
sabre 0 diamctl'o AC, dara a Huha AB,
media proporcional entre AD e AC. Com
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effeito, til"undo Be, e claro que 0 tl'ian
gulo ABC sera rectaogulo em B. POl'
cousequenf'ia (I part, n° 38) este trian-
gulo sera semelhante aD triangulo ABD, 0
que tom com 0 p.rimeiro um angula
commum A. JoIas si as triangulos ABD
e ABC 8..\0 semclhantes, .t~m as Jadas ,.
proporcionacs; portanto AD esta para V
_\B assim COmO AB esta para AC, e
conseguintemente AB e media propor-
cional entre .\D e .\C.

XXVIll

Si quizessemos transfot'mar uma qual
llu<b. u... que I' figmu rcctilinea em urn quadl'udo,
1E."~':c,:~ bastaria fazor desta figu I'a urn rectan

",,,,,dnc!o. gulo, para reduzir oste problema aD do
Dumero 25. E isto soria muito facil:

J. 0
) pOI'qlW as figuras l'cctilineas sao

agglomel'a~oes de triangulos;
2°) porque cada triangulo e a metade

de urn rectangulo que tenha U mesma
base e a mesma altura;

3") finalmente, pOI'que as rectangulos
))rovinclos dos triangulos formul'ao s6
mente urn rectangulo, desde que se lhes
d6 a todos UIl1U altura eommum (II piUt. l

n" 6).
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XXIX

As figur8s cujos contoroos encerra
rem areos de circulo, tarnbem podenlo
SCI' transformadas em quadrados, quando
praticamentc se houver medido 0 com
J}l'imcnto dos areos de que cUas sao COlll

pastas; pOl'qul1nto taes figuras, como as
rectilineas, podem eutuo SCI' tl'ansl'or
madas em rectangulos. Para issa se
recol'l'C aDs n."· 9 e 10, Dude apprcnde
mos a mediI' toda Bortl? de figuras cil'
culul'cs.

XXX

Da pl'opriedade do circulo explicada I'~.., un'
q".d",do

em 0 nUllcro 24, deduz-sc um PI"O- quo ",ui~

cesso mui faeil para fazer um qua- ou"':':,,.:.
"~-drado que esteja para Dutro num.a rl1-

zao dada. Este problema ja ha,;amos
pl'omettido em 0 numero 22 da segunda
parte.

Supponllamos, par exemplo que DOS

propomos fazer urn quadrado que esteja
para 0 quadrado ABDC (fig. 98) como a
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linha 11 esta para a linha N. Dividindo
se (I part., n° 41) 0 Iado DB no ponto E,
de modo '1ne DB esteja para BE como
a "linha N esm }Jal'a a linha NI, e em
segliida tl'agando EF paraneia a AB,
o rectangulo ABEF tel':l a superficie do
quadrado pedido. Bastara, pais, mudar
esse rectangulo em urn quadrado, para
ficar resolvido 0 problema.

XXXI

Fa:" u,,' Si quizermos fazer um polygono
0:~:ii: HIKLM (fig. 99 e 100), '1ne esteja para
..,,,<!h."l<

,.010 dado.
D

c
E

A •

F G

8" '
" I

.l£.
~_~ Q 0

I';~. '0<>.

o

()
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urn polygono semelhante ABCDE como
a linha X esta para a Huha Y, construi
remos primeiro 0 quadrado ABGF sobre
o lado AB do polJ'gono dado ABCDE,
e tlepois procuraremos um outro qua
dmdo HIOQ, que esteja para a quadrado
ABGE' como a liuha X esta para a li
nha Y. Descreveodo euHio sobre 0 lado
HI desse quadrado urn polygono HlKLM,
semelhante 0,0 pl'imeiro ABCDE, tere
mos 0 polygono pedido. A razao disso
e bem facil de achar, si recordal'mos
(I part., u' 48) que M fIgurM semelhan
tcs estao entJ'e si como os quadrados de
seus lados homologos.

XXXII

Si quizessemos construil' urn cil'culo ~~rr~~'I~m

cuja area estivesse para a area de urn ~:/~~~,~

cil'culo dado como X esta Y, bastaria ,a'~:':d•.
Cazer urn quadrado que estivesse para
o quadrado da raia desse primeiro cil'-
culo como X e8M. Y: 0 lado do novo
quadl'ado serio, 0 raia do circulo pedido.

XXXIII

Eis aqui ainda uma pl'opriedade do Si d. urn

circulo tirado, do, que nos forneceu os ,o,"~:'~6ra

problemas precedentes: <;I'O~~ou:i,.,.

Si de umponto A (fig. 101) tomado';·~:: ;::'.
, air........"

fora de urn circulo, tirarmos a vontade i"~o:<rl~~~~.
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d';: ~:"::' duas rcetas ABC, ADE. ("ada luna dU:j
~~•. quaes corta a cil'cumlel'E"llcia em dous0<110,,_

A

pontos, e si tral,;UmlOS as rectas CD, HI';,
as tl'iangulos ACD, AE8 scrao scmc
lhautes, porque 0 angula A e commum
aos dous triangulos, C os angulos C c E
da cil'cumfcJ'cnciu silo iguaes.

OI'U, de sCl'em semelhuntes os trian~

gulos CAD, EA13, resulta que as qua
ira linhas AB, AD, AE, AC eshi.o em
propol'l,{ao, e conscguilltemcnte que 0
rectallgulo das duns rectas .\B, AC (.
igual ao rectangulo das duas rectas AU,
AE. Essa propriedadc pode SCI' expressa
deste modo:

Si de um ponto qualquel' A, tomado
fMa de urn cil'culo, til'amos duas linhas
rcetas AC, AE, que atra,essem 0 cir
culo, 0 rectangu]o da recta AC pOl' sua
parte exterior All, sera igual ao rcctan
gulo da I'ecta AE pOl' sua parte e:\te
riOI" AD.

c

o
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;';:XXIV

Quando a recta que parte do ponto~:.=~

A, em vez de cortar 0 circulo, toca-o ~~,:.ro

simplesmente, como acontece com AF, di~::.4""n•..,,'...,....
a propriedade pl'eCedellte se transfOl'ma
nest'outra:

o quadrado de uma !aogente AF (.
igual *) ao rectangulo produzido por
qualquer secaute AE e por sua parte
exterior AD.

Estu propriedade se demonsil'o, facil
mente, por-quanta a I'ecta AF, que toea
a cil'culo, sendo considel'uda como uma
linha que a carta em dous pontos iufi
nitamente proximos, as lin has AB, AC
fiearao senda entao uma mesma linha
AF, e em vez do rectangulo de ~\B

pOl' AC, temos 0 quadl'ado de AF.

A proposicao demonstl'ada preceden- 0<,::.:;'1<>
temente, dando-nos a yalor do quadrado f~~,,",~,::"

da tangente AF (fig. 102), DaO nos en- ':-;:;"~~'

sina a tirar esia tangcnte do ponto ......,""'uT,

dado A. Para 0 fazel', e preciso lem-
brar (n° 19) que 0 raia Fr. Ii perpendi-
cular a tangente FA. Assim, s6 se trata

') Em superficie, ou t: equi"alente, conforme ~e cleve
entender esta expressao elll tod:l$ as proposi~ijes analo
gas :i supranomeada. (Vide nota :t I part., nO 17).

C:\'. do T.)
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de Hchar sobre 0 circulo dado 0 ponto
F, tal, que 0 angula AFG seja recto.

...... .

/
F/ .

-----,!/""::::---'----~\, A

' 0
G

Portanto, descl'evendo sabre AG urn se
mi-circulo, 0 ponto em que cUe COl"tar

o eirenlo FhO, sera (n° 13) 0 ponlo pro
cUI'ado F.

---------

o
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·GEOMETRIA
----_....~, ..

QlJ-\R'l'A PARTE

J)(l malleira de rnedir os 'I.:o1urnes e SUllS
supe1jicies. t)

Os pl'incipios que estabelecemos nas
ires primeiras partes desta obra, bastar
nos-jam para resolver problemas muito
mais difnceis que quantos vamos agora
propor. :lias a ordem pOl' nos preceden
temcnte adoptada, exige que passemos
a medida dos volumes, isto e, das c:-den
soes limitadas que Mm ao mesma tempo
tres dimensoes - comprimcllto, largura
e profuudidade.

Esta pesquiza foi sem duvida urn
dos primeil'os objectos sabre que as geo
metras fixaram a atten93o. £ assim
que se tenia proposto problemas como
estes:

1) Saber quantas pedras de cantaria
continha urn muro, do qual se conbe-

.~ ~osso Auctor chama suJiJitJ, slJli,iills :lOS -volumes.
Soble a impropriedad,e dess:lS dC'nonlina~Oes, vide no tim
a nOla F. 'N. (k! T.)
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---- - .__._--

ce88em a altura AD (fig. 103), a largura
AB e a pl'ofundidade ou espessura BG;

E F

D

c

/
A

2) Determinar a qnantidade de agua
contida Dum fossa au num reservatol'io
ABeD (fig. 104);

,-- --"c •

3) Achar 0 volume de um torreao,
de urn obelisco, de uma casa, de urn
campanario, etc.

Para tratarmos das figul'as de tres
dimensoes, da mesma maneira pOl' que
tl'atamos as que so tern duas, exarni
naremos primeiro os volumes termi
nados pOl' pIanos.

NaG sera. necessaria talar no modo de

c
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medir a superficie desses corpos. Sendo
taes superficies agglomeragoes de figu
ras rectilineas, sua medida resulta "do
que foi dito na primeim parte.

Para mediI' 0 volume dos COl·pOS, (} ~~ ~uC:m<"

natural que refir<1mos todos ao volume ';:i:~Q

mais simples, do mcsmo modo que naE~~=-...
medida das superficies foram todas re- ........~-:I:':c..
feridas 0.0 quadrado. Ora, como volume
mais simples temos 0 cuLo) 0 qual ef
fectivamente e em volume a que 0 qua-
dl-ado e em superficie, quer dizer, e urn
espago como aberle/gil (fig. 105) em que

ad
[lj8'

a 6

() comprimento, a largUl'a e a profundi
dade sao iguaes) ou,o que da DO mesmo)
e uma figura cujas seis faces iguacs
sao quadrados. ...

Chama-se /(u/o *) do cuho 0 lado dos
quadrados que lhe servcm de faces.

POI" metro eubico sc entende urn cubo
cujo lado e um metro: do mesmo modo
urn centimet,·o cubico e urn cubo cujo
lado e urn centimetro, etc.

~) Ou orallf. (N. doT.)
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II

;'~.>J.;I<:~~ Os volumes quo mats commumente
"::i;:d. temas necessidade de mediI", sao figuras C

"::..:;:":. COIDO ABCDEFGH (fig. 10:)) terminodas
pos seis Jaces rectangulares ABCD~
CllGF, CFED, DEHA, GFEH, ABGH.
Estes \'olumes chamam-se J)(trallelepl]Je- e

~:J:11~~~. dos, parque suas laces oppostas, estando
~~...~"e em todos as sellS pontos a igual distan-
~c=~r.. cia umn. da Dutra, sao denominadas pa-

rallelas, pela mesilla razao pOl' que I'Ortl.m
chamadas parallelas as linhas que em
toda sua e:densao guardavam entre si a
mesma distancia.

I I [

Si qUiZCl'lllOS mediI' volumes dosta
especie, a analogia desse problema com
o que se refere a medida dos superfi
cies rcctangulares, nos dara urn mcio
racil de 0 resolver.

ComcQal'emos por mediI' na figul'U ])1'0

Med.i.... do posta 0 comprimento AD, a lal'gura AB e
po..!.. •

klePpe.b. a profundldade BG, podendo scr a medlda
em metros, em centimetl'os, etc. Em se
guida, multipIicaudo os tl'CS llUmcrOs.
achados, 0 prodncto resultaute expri
mira 0 numero de metros cubicos, ou
de centimetros cubicos, et(j., que 0 pa
rallelepipedo contcm. Para melhar 111as-
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tra!' como so faz esta OpCI'UCaO, vurnas
exemplificaI-a.

Supponhl:\mos que 0 comprimento AD
e de 6 metros, a lagura AB de 5 e a
profundidade BG de 4. 0 reetangulo
ABCD (I part., n° II) tera 6 ,-ezes 5
ou 30 metros quadro.dos. Si conside
ral'rnOS divididas em 4. partes iguaes
as linhas BG, CF, DE, AH, tadus as
quacs medem igualmcnte a profundi
dade do yolume, e si pelos COl'l'cspon
dentes pontos de divisao fizcrmos passar
Quiros tantos pIanos paraBelos nns aDs
Qutros, estes pIanos decomporao 0 pa
raJlelepipedo proposto em quatro Qutros
paraUelepipedos, cacIa urn com a pro
fundidade de 1 metro, e todos iguaes e
semelhantcs. Ora, s6mentc a inspecQao
da figura nos mash'a que 0 primeiro
desses parallelepipedos contem 30 me
tros enticos, porquanto sua superfi
cie exteriol' ABeD contero ;30 metros
quadl'ados. Portan to 0 yolume todo
ABCOEFGH eonte"a 4 yezes :10 au
1'20 metros cubicos.

!\ao nos deteremos em expliear os
diftcl'entes meios que se podem em}Jl'e
gal' na pl'utica para constl'uir pal'u]Je
lepipedos, pOl'quanto taes meios suo na

,
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,

mol' parte tao faceis de achar que oio
guem ha que as nao passu imaginal'.

Daremos, pOrl.'fil, em seguida urn modo
de formal' 0 parallelepipedo, (IUC C de
todas os yolumes 0 mais utH a coosi
derur.

•\~~.. 5i imaginal'mos que urn quadrado ou
.i.t~~:"rectaugu]o ABGH se move pal'allela-
fOe""I"I" •
'1·;'~I.7:.'emente a 51 mcsmo, de modo que cada
In;;':::",~:; urn dos quatro angulos A, B, H, G per- •

corra uma elas quatl'o linhas AD, Be,
GF, HE, perpendiculares ao plano do
rectangulo ABGH, este rectangulo com
tal movimcnto clescl'cvera 0 parallele
pipedo ABCDEFGJ-I.

v
~''::~..&<-. E quasi ioutil advertir que pOl' lioha
": t::. perpendicular a urn plano, entenclemos
'::;e" uma linha que sabre esse plano nao se
....bdo~'O"'inclina para ncohurn lado.
di--;::m Do mesilla modo um plano que caindo
-~.prnd.,:,c:::.' " sabre um segundo plano oao pende

mais para um lado do que para Dutro, C
perpendicular a esse segundo plano.

Estas duas dcfini«;ces sao ana]ogas
Ii que demos de uma linha perpendi-
cul~1' a Dutra. .

VI

Hesulta dahi qoe a linha AB (fig. l06),
que e perpcndiculm· ao plano X, deye

c
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SCI' perpendicular a todas as Huhas AC'di~u\':;':'':;",

AD, AE, etc., que partem do pc A dessa p<~~:~d;~u.lar _

1"""-' •• Ii·
"hu~.....
q-pII"'"
do pon,o,

om quo ell>.
eoi.

Fi.\:••<>6

linha c estao no mesmo plano. Com
rfreito, t' evidcnte que si ella pendesse
sabre qualquer dessas linhas, estaria
inclinada para um lado do plano, c por
tanto nao Ihe seria perpendicular.

Yll

Para compl'chendermos de uma ma
neira sensin~l que a linha All pode ser
perpendicular a todas as liuhos que par
tern de sua extl'emidade A, basta que
se f~a a constl'uC9aO seguinte:

Com papeHio, au qualquer materia
lisa e flexivel, faremos urn rcctallgulo
F(mE (fig. 107), dividido em dUM pal'-

tes iguaes pela recta AB, perpendicular
UDS lados ED, FG. Depois dobrarcmos
estc rectangulo pOI' forma que 0 vineo
fique ao longo da linlia AB (fig. 108),
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e assim dobrado collocal-o-ernos sabre 0

plano X. E eyidente que s~ia qual for
n

a aberlura dada as duns partes F'BAE,
GBAD do reclangulo dobrado EADGBF,
essas duas partes estarao sempl'c appli
cadas sabre 0 plano X, S8m que a li
nha An mucIc de posig3.o relativamente
0.0 plano. A recta AB sera, pais, per
pendicular a tadas as Bullas que par
tirem de seu p~ e estiverem no plano
X, porquanto as ladas AE, AD do ro
ctangulo dobrado applical'-se-ao succcs
sivamente sabre cada uma dcssas linhas,
em vil'tude do movimellto que acaba
mas de descreycr.

Ylll

Da construcQ80 precedente dcduz-se
lim processo mui commodo pant Jevan
tar de um pouto dado sobre urn plano
uma perpendicular a esse plano, au
para baix3r de ·urn ponto tamada [Ora
de urn plano uma linha que lhc soja
perpendicular. Com efteito, SlI ppondo
que 0 ponto esta no plano, em A, (fi-

o
o
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gura 109) au fora delle, em H, e sempl'e.i~~i~:·;;'....
possivel mover a l'ectangulo EPBGDA o~,vb:;~:'

li"!lao
p<tpo,.dicu

I"..
• p\~no•.

Fi&". "'9.

sabre a plano X, ate que a vinca AB
toque a ponto dado, e AB sera nos dous
casas a perpendicular pedida.

IX

Dahi resulta tambem que uma linha ~:~~ I;;;~~

AB' sera perpendicular a um plano X P.~~i~I;~~, ~
.. (0' p«pon-

todas as vezes que for perpendicular a. d~~<.ulli:h~.

duas linhas AI': e AD doste plano. E q"'~I~~";'"

. isto pOl'gue eutiio AB poder(t ser con- p~~'~;~,:,~~
siderada como a dobra de urn I'cctau- quo ella <~l.

gulo do qual um dos lados dobrados se
applicara sabre AE e 0 outro sabre AD.
A dobra nesse caso sera pOl' fOl'c;a per
pendicular ao plano X.

X

Si sobre uma linha qualquel' KL qui
zcrmos levautar urn plano pel'pendiculal' d.~~~e",~~;"u",

ao plano X, em que essa liuJla esta,I'~';~;';"'r.'·~

podcl'emos ainda nos sen'ir do l'cctau- ""',,".
gola dobl'ado GBFEAD. De facto, col-
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locando sobre n Jinha KL 0 Indo AD
de uma <las partes A..DGB desse rectan
gulo, 0 plano ADGB dessa parte sera 0

que se pede.

XI

Ver-se-a facilmente que 8i pozesse-
T",c>< ~...
I"'~~ ~ mos um tel'ceim plano Y (fig. 110) 80-

Oulfo.

Fif. "0

bre as dOllS ladas FB e BG do me~mo

rectangulo dobrado, este plano Y seria
tambem perpendicular a linha AB, e
pOl' coosequencia paralleLo ao plano X.

POl"tanto, si a urn plano X elevarmos
tres pCI"pendiculares EF, AS, DG de
igual comprimento, e que oao estejam
em linha recta, 0 plano Y que passar
pelos tres pontcs F, B, G sera necessa
riamente pal'allela ao plano X.

XII

Quando dous pianos mlo f'ol'om pa
ranoIas, sora racH conlJcccl' 0 angula
que fOl'mam entre si, aioda pOl' meio
de nosso l'cctangulo dobrado. Com esse

o
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fim, applical'emos sobre 0 plano X uma
das duas partes AliGD (fig. Ill) desse

reetangulo. :It evidente que 0 angu19
EAD, ou seu igual FEG, mcdiI-a a in
clina~iio do plano EABF sobre 0 plano
DABG. Si notarlllOS que AB Ii a COlll
mum see~ao desses pIanos, e que EA
e AD sao perpendiculal'es a AB, fa\"
mularemos sem,custo a seguinte I'egra:

Dados dous pIanos nao pal'allelos, e .~,~;, ~

preciso achar primeil'o a linha recta ~~.:
que lhes serve de commum sec{;ao; de-
pois, de Ulll ponto qualquer desta liuha,
traQar-lhe-emos duas pel'pendicnlarcs,
uma em cada plano: 0 angulo que en-
tre si fizcl'em as duas pCl'pendiculo,l'es,
medira. 0 angulo formado pelos dous
planos propostos.

XIll

Durante 0 moviIJwnto de AB 0.0 re
dol' do vineo An, scm custo se pel'cebe
que a recta AE, cuja ext\"emidade 'E
descreve a areo ED: nunea sui de urn
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plano EAIID, perpendicular aD plano X,
e que a inclinar;ao da recta EA sobre

in~A=;l:de0 plano S, (. 0 meSilla angula EAD.
UPl:o~;:h.. Dahi. tacilrnentc so dcduz que a incli
"In pl.."O. IHWao de uma rccta qualquer EA 50-

bt'C 0 plano X e medida pelo ungula
EAH) farmada pOl' essa recta e a li
nha AD, que passu par A e pelo ponto
H do plano X, aude cui a perpendicu
lar EH, baixada sabre aste plano de
urn ponto qualqucl' E cia rE:~cta AY.

\:IV

~\. s6 inspecgl10 cia figura. do UUlllera
precedcnte, [orncce-nos um novo mcio
de baha.. de urn ponto E, fora de UlU I

plano X, uma linha EH perpendicular
a esse plano.

Ou"'oI."OOo Tendo tirado no plano X uma Holla
u.~,: ;:;... qualqucI' BAS, baixaremos de UJV. ponto
.l.eul... " ..m
pb_dodo. dado E a perpendicular EA a ossa linha.

Isto feito, do ponto A, oude cal esta
perpendicular, leyantaremos no plano X
a perpendicular AD sobl'e AB, e depois
do ponto dado E baixando Ii recta AD
a perpendicular EH 1 esta linha sera
perpendicular ao plano \:.

XV
Tira-se dahi um segundo processo

para levantaJ: de urn ponto M, dMo so-

o
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o
bre lim plano X, uma linha i"lN per- m~:"d;ol.

pendicu]ar a esse plano. ,-a~;;..~.n,

De urn ponto qualquer E, tomado fora dl:I~~~rcl:d~~

do plano X, tendo haixado a. esse plano
a .perpendicular EH, trai,;aremos pe]o
ponto dado l\t a recta :l\IN, pal'aJlela a
HE, e essa recta sent a pet'pendicular
ao plano X.

XV!

D

B

II

Depois do pal'allelepipedo, 0 pJ'isma 2Cl~r;;":.~,

recto e 0 volume mais simples. E uma c'~~~'d"~••
fignra ABCDEFGH lKLM (fig. 112), cu- ,",:.~~~ .,

do". pol)-·
gono.

b,.... "",dQ

r~~'::t~:·
rnc..

jas bases oppostas e pal'allelas sao dous
polygonos iguaes e de tal modo dispostos,
que os lados GF, FE) etc., de UID, sao
parallelos aus lados Be, CD, etc., de
Qutro, sendo as outras faces os rectan
gulos ABGH, BGFC, etc.

I
{
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XYII

C"'I.fo" Estas fhwras, do meSlllO que as I,a-
d0:.:c~~~~' '-'

rallelepipedos, slIo. considcradas pclos
geometras como gera,,dos pOl' uma base
ABCDUI que se move parallelamente
a si mesma, pOl' forma que as angulos
A, B, etc., sigam Hohas pel'pendiculares
ao plano da base.

XYllI

Para distinguir as diffel'cntcs especies
de pl'ismas rectos, cla-se-Jhes 0 nome do
polygono que Ihes serve de base. POl'
exemplo, prisrna hexagonal e 0 que tem
pOl' base urn hexagono.

XIX

c

Para aehar a maneira de medir todoDo", pr;,'

b.~:'i~:·.~~sorte de prismas rectos, observaremos ..
.i·~~:':::. primeiro que dous desses pl'ismas com

.It",... bases iguaes, estao entre si ua mesma C
razao que so.as altul'M.

XX

J)ou.p,l,n,a. Notal'emos em seguidlt que dous pris-
«<to. d. •

";,:~;;..:~:~~a mas rectos de alturas 19Uo.es, estao 911
" .; ~;:.:.~u.. tl'e si no. mesma razflO que suas bases.

A verdade desta proposiQ3.o facilmentc
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so perccbe desde que se attente no. gc
rac,:u.o dos prismas, explicada em 0 n°. 17.

Sejam abcdejgldkhn e .\BCDEFliHI
KLM (fig. 112 e 113) os dous prismas

que tem. a mesm.o altura, e supponha
IllOS que a base abcdlm do menor e 0

~uarto da base ABCDUJ. Seudo os
])I'ismas gel'ado~ pelo moyimento de
suas bases, segue-se que um plano qual
qucr paralleia 0.0 plano ern que esta.<>
as duus bases, cortanl nos dous pl'ismus
dous polygonos, cada um dos qunes seni
igual a base do prisma em que for C01"

tado; isto (', a secta.o do grande prisma
sera sempre quadrupla da do ppqueno.
Portanto, ° prism" ABClJEFGI-\IKDI
padera SCI' considcl'arJo como composto
de sec~oes quadruplo.s das do prisma.
abcdefgkiklm, c conseguintcmentc 0 vo
lume do primcil'o prisma seni quadru
pIa do volume do segundo.
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XXI

Vepois destas duus observagoes, naa
sera difficil formular a seguinte regl'a
para medir toelos as pl'ismas rectos: 0

:J[edil'cmos primeirO em metros qua-
dl'udos ou om centimetros quad rados,

,\ ~~~~~cloetc., a area cia base do pl'isma proposto, ~

P~~~Cl~~" depois lllultiplical'cmos 0 numero que " '
1"'1.;~~",". se tiver achado pelo numCI'Q de metros,

ou de centimetros, etc., que a altura do
prismu contiver: - 0 producto re8ul
tantc dara 0 numcl'O de metros enbicos,
au de centimetros cubicos, etc., conti
dos no pl'isma pl'Oposto e sera pOl' 0011
sequencia sua medida.

XXII

c

p

Fig.

o~:i~:~·.mdif_ Da-se tambem 0 nome de prisma a.0s
:~;,.",;;~,d~~. volumes (fig. 114) que, como as precc-

0'0' om que

,~~:~~~;::. ,;I; f' E
\'0' f~'e.,

00 p>uo quo

li~':::.~I}~~c< J' C
po,"lldo·
~'""''''"..

dentes, t~m por hases dous polygonos
iguaes, mas cujas outras faces sao pa-
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rallelogrammos e nao rectangulos. Para
distinguir estes novas ))l'ismas dos an
tel'iores, denominaram-se estes prismas
obliquos, pOl' opposi(;ao aDs QutI'OS, que
sc. chamum prismas 1·ec{os.

XXlll

Os !HOismas obliq UOS consideram-se :;:~:"5

farmadas pOl" uma base abcki, que se obl"'!.-.

move pu,oallelamentc a si mesma, e de
tal forma que seus angulos seguem as
lin has parallelas au, bit, cd, etc., que
se elcyum f6ra do plano da base, sem
lhe serem perpendiculares.

XIV

A analogia qur ha entre ·csta ge
ra~ao e ados prismas rectos (n° 17),
da-nos facilmente a mcdida do volume
dos prismas obliquos. Com e.tfeito, si
ao lado de um prisma obliquo abcdefghik
(fig. 114 e 115), imaginarmos nm prisma
recto ABCDEFGHIK com a mesma base,
e si estes dous prismas cstivc('cm com
pl'ehendidos entre dous planas pal'alle
los, yeremos que as volumes destes dous
COI'POS ser<1O exactamente os mesmos.

Para a proval', supponhumos que pOl'

urn ponto qualquer P da altura, fazemos
passar um plano parallelo a base. As

·.
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secQaes NOPQR, nopqr, pOl' esse plano
formadas em eada urn dos dous pris
mas, poderao SCI' consideradas como as
bases iguaes ABCKI, abcki que chega~

ram a NOPQR, nopqr em virtude do
movimento que forma estes prismas.

. Assim, e88M duas socgoes scrao polygo·
nos iguaes. Ora, si sao iguaes todas
as socgoes imaginaveis que nesses dous
prismas se podem formal' pelos mesmos
pIanos seccantes, sera necessaria que
as sammas de taes secgoes, isto 0, as pri
mas, sejam tambem iguaes.

O'1"'"mu Esta proposig8.0 e de ordinaria assim
.:I\~~:~. enullciada:
::;~i~: Os prismas obliquos sao iguaes *) aos
~ ~::ema prismas rectos, quando t~m a mesma
~ :I;::~~a base e a mesma altura. Chama-se al-

tura, do prisma a perpendicular baixada
do plano superiol' sabre a inferior au
sabre seu prolongamento. 4

xxv
Os pal'allelepipedos devendo sel' consi

derados como prismas, c claro que a pro
posigao anterior se extende aos pal'al
lelepipedos obliquas, isto (~, as figuras
taes como abcd~fqh (fig. 116), produzi.
das '[.lela movimento de um quach-ado,

'} IslO e, sao equivalentes (Vide nota da pag 16).
(N. doT,)

~\
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de urn I'ectangulo, OU mesmo de urn
parallelogrammo, cujos quatro angulos

ril:_ ,,6

seguem linhas paral.lelas, que se elevam
obliquamente Ii base.

Assim, 0 parallelepipedo obliquoO ;'<~;:,'"

abcdejgh sera igual ao parallelepipedo <» ,,~~~I<.

C 'FG (fi ). ,. 0",""_ ".recto AB DE ~ H g. 117 , Sl a uuse ,o;~~I'I<.
",.000' ,..

"00.

F;~. "1

Ilbgh for a mesma ou tiver a mesma
"upcrfio!e qUI' a base ABGH, e si a
perpendicular baixada do plano dcfe
sobre 0 plano abgh for igual a. perpen
dicular baixada do plano DCFj sabre
o plano A13GH.

XXVI

Tendo vIsta 0 que COllcerne aos pa
rallelepipedos e aos prismas, examine
mas agora as pyrttmides, isto (l, as cor
pos tacs como AllCDEFG (fig. 118),
comprehenclidos entre urn certa numcl'O
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~~~ de triaQ-guJos que partem de um mesma
__c;s:~.- ,-ertice A, c terminam em uma base po-
.~_.._.

•_0
'rUaJ:tIloo,
~_o..... _0

""""co.
c oa...........
~ll"Cooul
.... ,!que.:.

•

lygooo,l qualqucr BCDEFG.
E necessaria considel'ar estes yolu,....

mes, naa 86 porque as encontl'amos nas
divcl'sas construcQOcs, mas tambem por
que totlos as volumes termillados pOl'
pIanos sao agglomera<:6cs de pyramides,
do mesma modo que todas as £gur3S
rectilineas suo agglomerat;ues de trlan
gulas. Para nos certificarmos dista,
basta tamar urn ponto qualquel' no in
terior do COI'PO proposto, e Ural" linhas
dahl para todos as angulas dcsst' corpo.

XXYII

~. pp>.. As pyramides, do mesIlla modo que
..i<klt_a.... ••

.. i:".:d>. as }lI'lsmas, se dlsbnguem nmas das ou-
tras pelo llome do. figura que Ihes serve
de base.

XXVill

~~id:)~:.c Quando a pyramide tem por base uma
,~ ~';~;.::i~~~figUl'a regular e seu yertice COl'l'cspondc

obh'lu:». •

pCl'penchcularmente ao centro H cia base,
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como acontece com a fig. 118, entao a
pyramide e denominada 1·ecta. Ao con
trario, a pJramide e denominada obli
qua, quando 0 vertice nao esta perpen
dicularroente acima do centro, como se
da com a fig. 120_

Para descobrir 0 modo de mediI' toda
sorte de pyramides, assim rectas como
obliqnas, comegaremos pOl' razer sabre
estas figuras algumas l'eflexoes geraes l

a que nos conduz 0 conhecimento das
propriedades dos prismas.

Quando attentamos na igualdade dos
pl'ismas que tern a mesma base c a
mesma altura., e natural nos l'ccol'dal'
mas de line as paral1elogrummos sa~

talllbero iguaes entre si quando t~m

estas mesmas copdil;ues, e de que tal
facto tarnbem se dB. com as triangulos.
Occorrendo-nos a um tempo estas tres
verdades, de,·e a analogia nos levar a
crer que as propriedades que silo com
muns aos parallelogrammos e aos t1-i
anguIos, podem tambem sel' communs
aos prismas e as pyramides. Portanto,
devclTIos suppor que as pyl'alllides que
ttllll a mesma base e a mcsma altura,
tem 0 mesmo ,"olume.
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Esta conjectul'R sera confirmada pe

las reflexDes seguintes:
Sejam _\HCDE, abede (fig. 119 e I~O)

A

ri~_ "9

tfI.H' ._.•. f

c /{, !
e ;__ d'.

6 c

duas p.\Tamides, que tem as mcsmas
alturas AH, (fit e cujas bases S<10 duas
figul'as iguaes, pOl' exemplo, as dous
quadr<i.dos BeDE, })cde. Si sUPPOZCl'IDOS

que cstas duas pyramides estao corta
das pOl' uma infinidade de pIanos pa
rallelas a suus buses, ycremos sem custo
(I ue est.es c6rtes das p,:.Tumides dal';io
quadrados iguacs IKLl\I, iklm, e pOl'

conseguinte que estas duus pyramides
radom SCI' considcl'udas como c(JI)juntos
de um mesma numel'D de 8ec9GBS 1'0S

pectiyumcnte iguaes. POl'tanto, conclui
!'cmos que a somma das sec.;ocs e a
mesma de um lu.do e de Dutro, isto e,
<.;oncluil'cmos que as duas pymmides
tern 0 masma Yolume.

8i as bases elas duas IJ~Tamides fos
sem Qutros pol~·gonos I'egulares ou ir-
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regulares BCDEF bede! (fig. 121 e 122)
iguaes entre 5i, Yer-so-ia do mesma modo

A a

o

que sCJ;iam respectiv-amente ignacs ta
das as secQOes como IKLMN, iklmn de
uma e de Dutra das duas pyramides;
c consequentemente se concluiria que as
pyramides teriam sempre 0 mesma vo
lume, quando tivessem 0 mesma hase e
tt mesma altura.

XXXI
Tudo isLa c facil de imaginal' depois

que demos a demonstracgao ela igual
dade dos prismas gue tern a mesma
base e a mesma altura. Entretanta, a
semelhanca do. sec~ao Cjualqucr IKLMN
de uma pymmide com a base BCDEF,
e a igualdacle das secgDes IKLJr[N, ildmn,
sao dessas pl'oposigues que, ernbora
sensi ,;cis para tocta gente, necessitam
em rigor de uma dcmonstrac;ao. Ora,
para achar esta demonst ruello, somas
obrigados a entl'ar em vadas cODside
ragoes sobre a semelhaoga dos volumes.
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""XII

Retornemos a pyramide AB CDEF
(fig. 121) C supponharnoJ-a cOl'tada pOl' ()
urn plano IKUm parallela Ii base. "a-
mos demonstrar que a sect;ao I'ormada
pOl' este plano no. pyramide e um po- "
lygono perfcitamente semelhante 0.0

polj"gono BCDEF, e que a propria pyra-
mide AIKLi\l)J t', inteiramente semc-

·co~..~~~",lI.lante Ii pyl'umide ABCDEF, isto c, os
,,~~~"~;.a al1gulos f'ol'mados pOI" todus as linltas

!'Y<>midc•. dest-as dUllS figul'as sao respcctivamcntc
iguaes, e toelos os ladas da poC( uena py
ramide esbl.l"a9 entre si no. mcsma rC'
la~ao que as ladas cia grande.

Obscn~mosprimeiro que si dous pIanos
X e Y tfig. 123) forcm paralloIas, f' si

7§iLif
. }: /

D Y

l'i~. "3

duus linltas quaesqucr ALD, AT\JE pal'
tindo de lim mesma ponto A, atru,"cs
sal'cm estes dous pIanos, as rectas I:JL

o
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DE, que juntam os pontos L, "t\'f, D, E,
serao parallolas. A razao disso e que
S1 essas duas linhas nao fossem paral
leIas, encontrar-se-iam em alguma parte, \
'quando prolongadas;. mas si elIas se en
'contrassem, os pIanos, nos quaes estao
e clonde nao podem sahil', encontrar-se
iam tambem, quando prolongados tanto
quanto I'osse necessario, e GonseqUEinte
mente nao seriam paranelos como sup
pozemos.

XXXIV

Si, pois, suppozermos gue 0 plano
IK LMi\ (fig. 1?1) e paraDelo ao plano
BCDEF, segue-se que todas as linhas
ML, J-,I(, 1<1, 1"\", 1\1\1 scrab parallalas
as Jiohas ED, DC, CB, BF, FE, e coo
scguintemente que os tl'iangulos ALM,
AKL, AlE:, etc., serao semelhantes aos
tl'iangulos AD!!:, ACD, ABC, etc. Si
urn dos lados destes tl'iangulos, 1-\1\1,
pOl' exemplo, for tornado como medida
commum au como escala de todos as
lados do, pequena pyl'amide, aa mesma
passo que a lado correspondente AE
serve de escala aos ladas do, grande,
vel'emos scm difficuldade que os ladas
ML, LIe, KI, elc., do po1,'gono IKUC,
serao propoI'cionaes aos lados ED, DC,
CIi, etc., do polygono l3CDEF.
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•

Tambem veremos facilmente 'que to
dos as angulos IKL, KL~I[, etc., se
rao respectivamen te iguaes aos angulos
BCD, CDE, etc., porquanto as p1'i01ei1'08,
serao fonhados par lin has pUl'ullelas aos
Judas dos segundos. Portanto, as dous
pol,rgonos IKLM~, BCDEli', scrao seme
Ihantos.

xxxv
Ora, as Ladas A.M, AL, AK, etc., senda

propol'cionaes aos ladas AE, AD, AC,
etc.) e as angulas ~\L~f, ALK, etc., senda
respectivamcnte iguaes aos angulos
~\DE, ADC, etc., pOl' causa da semc
l]Janca dos triangulos A L),I e ADE,
ALl{ e ADC, etc., segue-5e que fu;l duas
pyramides AIKLM:-.I, ABCDEF serao
inteiramente semelhantes.

XXXVI. ,
Si pOl' tim do ponto A tragal'mos AH,

perpendicular aD plano sobre 0 qual
esta construido a polygono BCDEF, e
si Q for 0 ponto em que esta perpen
dicular encontl'a 0 plano do pol,rgono
Il\.L:.\ll'\ 6 claro que as rectas AQ l AH,
alturas das dUM pyramides AIKLM~',

ABCDEF, est.:'1l'ao entre si como as la
dos homologos Alf) AJ<:, AL, AD, etc.;

o

o
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au, 0 que da no mesmo, si tomanllOS
as alturas AQ, AlI como escalas dus
duas pyramides, e claro que os ladas
A:JI, AL, etc. conterao tantas partes de
AQ quantns pal'tes de AH contivcl'cm
os lados AE, _\D, etc.

XXXVII

\-oUando agora a cOllsidcrar ao mes-
ma tempo as duas pyramides ABCDEF,
f£bcdej (fig. 121 e 122), Ycrcmas que
as duas sect;Oes II(t:Jl:\. ill hnn, sendo

,semelhantes as bases iguaes BCDEF,
bedel, scra.o scmclJluntes entre si. Ye-
rcmos mais que estas duas secgllCs se-
rao iguaes entre si, porque as esca-
las destas duas figu ras sao as rectus
iguac~ AQ, aq, alturas das pyramides :i~J~Y·e

AIl\.L}'I\t, aiktrnn. a';:::::a
POl'tanto sem conhccer qual seja 0 n ~~~m.

, .ltura

volume das pyramides, sabe-s6 ja com 1-10 i¥".....

certeza que si elias ti ..-crem a mesma
altura C a mesma base, senio iguaes*),
conformejatinhamoscol'jecturado (n029).

xx...\:YJII

Si as bases das duos pyramides, em I:"':~"'.

vez de serem as mesmas fossem 50- oJ.o .il><b

me~te iguaes em superfidle, as p,}Ta- q:~I:.~~",
mides ainda sel'iam iguaes em Yolume.• ~~~rndo

...... b4....

") Em volume ou equhoalentes. (?'. doT.)
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.... '" poly. Com efreito, sejam abcdej c arst
~'.. ,(fig-. 122 e ]2.1), dUM p"ramides que

>JIo 'C02<> '-' ~

",upcrlH:"t~1ll a mesma altura ah. Si cOl'tarmos
cstas dUBs p,\Tamides POl' urn plano
CjuaJqucl' prll'allelo a ~ase, (; eVldente
que entre a area ik/mn e a area bcdej~

havern. a mesma relal,(:lo que entre a
area It.r yea area '" s t, pOl'quanto o

'.

,. kim It, bedef sendo figuras seme
Ihantes (n° 3~), 56 se ditrereU9am por
suas cscalas ((1, ah (I part., n° 48); c
as figul'as uxy, rst, sendo tarnbem so·
melhantes, do mesma mOM so difl'et'cm
por suas escalas, que sao ai~da as li
nhas (tq, ak.

~ras si as bases Irst, bcdejsao iguaes
em superficie, suas partes proporcio
naes uxy, iklmn scrao iguaes tarnhem.
Assim, tadas as sect;;oes das dUBS p.rra
mides (l'rsl, abede.! ter3.o a mesma ex
tensao, e portanto seus conjuntos, isto
(\ as pl'oprjas PJI'fLmides, serao iguaes
em volume.

o
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Si a. base bcdefda pl'imeira pyra- ..1~~);:
mide conti,'esse um cet'to UUmel'D de ",:::a ",I.
vczes a base }'~t 0 volume da pl'i- ..~':~"., (01 co"",

moira pyl'amide abcde./ conteria 0 mes- ."... b......

IliO nUmel'D de vezes 0 volume da so
gunda ((,1' st.

De facto, nes~e casa a base bcete.!
sendo dividida em muitas partes, cada
lima elas quaes igual a base 1" s t, po
deriamos considcl'ar a PYl'amide abcdef
como composta de Qutrfis muitas pyra
mides, que tivessern pOl' base as partes
de bcdef. Ora, cada uma destas noyas
pyramides soria igual it. segmida pYl'a
mide (t l' S t, confol'me provamos em 0

nUmCI'D prccedente. Portanto, as pyra
mides que tern a mcgma altura estao.
entre si como suas bases.

Supponha.mos, porem,que a base "'st
DaO se conth-era exactamente lla base
bedef. Si estas duas #bases tivessem
uma medida commUlll X, dlvidiriamos
eada uma das duas bases bedef, '"st
em partes iguaes a X, e veriamos que
as duas pyramides abcdej, arst se
riam compostas de tantns outras pyra
mides iguaes entre si, quantas fossem
as partes X contidas pelas duas bases.
Portanto, as duas pyramides ab ede/,
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a'I'S t estariam ainda entre si como SufiS

bases.
~Iesmo que as bases fossem incom

mcnsuraYeis, podel'iumos scmprc mos-
tral' que as pyramides guardaYam entre 0
si a mesma relacao· que suas bases.
Para isso nos scn-iriamos de lima in-
dUC9aO semelhantc -a que se empregou 0
num coso identico (11 pal"t.," n° 28),
quando se iratava de comparar figunls
cujos ladas Ol'am incot11Jllcnsu!'aYcis, isla
C, diminuiriamos 0,0 infiniio u. medida
X, de modo que poudesse SCI' conside-
racla a commum medida tanto da hase
rst como ela base bcdej:

XL
Descoberto que as p.",'amides cia mes

ma altul'u esUio entre si na mesma ra
zao que suas bases, clcyc-se compre
hender que a medida de seu ,"olume
s6 aprcsenta agora pouquissima difli
culdade.

De facto, para medir todas as pyra
mides, basta saber a medida de uma

An
}l~jt

rii'. "S

c:
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~o. POI' exemplo. supponhumos que sa
bemos medii' a pyramide ABCDE (fig.
1~5 e 126), e que nos lledem a medida
do. pyramide AST\·XY. que DaO tern
a mesma base, ncm a mesma altura
que a primeira.

Come~'aremospOl' razcr uma lJyramide
que s<:.ia semelhante a .·YBCDE, e que

teoha a altura do. pyramide A:-;'!'\·XY.
Ora isto e fad] fazel', pOI~quanto bqs
tara (n? 35) pl'o]ongur os Judos AB, ~\Cl

AD, AE, e cortal-os pelo plano Dl;\O.
cuja distancia r\ G ao yet'tice A seja
igual a altura _\0.

Depois disto. como pela hypothese jli
sabcmos mediI' a p.\Tamidc ~..\BCDE,

torna-se midoote (jur tambem sahere
illOS mediI' a pYl'umidc AL},C\O, que
lhe (, semelhauie: pOl"quunto as mcsmas
opel'at;oes (jue sel'yiram no. mcdida da
pyl'amide AbCDI';, pod('m scmpl'e SCI'

f'eitas }lUl'a mcclil' a p.'l'amide seme
l.hanto AL}'I~O, comto.nto~ por('m, Cjue
llcsta so cillpreguc umo csc<.dadifler;,ntC'.
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tiupponln\mos, pais, que esta medida
a pyramidc AUI:'O. Sua medida
deterlllinani a da pyramidc proposta
ASTYXY, porquanto pelo numero pI'€'- ~

cedente estas duas pyr~midcs cstao entre V
si como suas bases L.\J:\O, STYXY, e
alem disso na segunda parte ja cllsina-

'0mos 0 meio de aehal' a relac;ao destas
l)ases. '

XLI

Vista que basta medir uma 86 p,rl'U
mide, para saber medii' todas as pyra
mides irnaginaveis, proponhamos uma
extl'emumcntc simples, que se passa 101'
mar doste modo:

Tendo um cubo _\BCDEFGH (fig. 127),
dos quatl'o angulos A, B, C, H de uma

de suas fnces, timmos quatl'o lin has
para 0 ponto 0, que 6 0 centro do cubo,
pOl"que csta equidistailte de A, D, B,
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E, etc. ~-\ p'yl'amide assim formada, (.
vish-elmente a sexta parte do cubo, por
quanto, tamanda por base cada face,
pademas decompor 0 cubo em seis p~'

]'amides iguaes a ossa.
Ora, 0 valor do cuba C0 pt'oducto da

altura All' pelo base AHClI t POl'tanto,
para tel' 0 vaJol' da pymmide, sera PI'C
ciso dhidil' em seis partes iguaes 0 pro
ducto de ~\F pOl' ABCH; au, 0 que vern
a SCI' 0 mcsmo, sera preciso multiplicar
a sexta parte da aller,; AF pela base
ABCH. ,las como a sexta parte da al
tura _-\F e 0 tergo da altera OL da py
I·amide OABCH, porquanto suaallura-OL
ea mctade do lado do cubo, -segue-so que
a medida da pyramide OABCH eo pro
ducto do ter00 de sua altura ~or sua base.

XLII.

Supponlu.\.mos agora que so tenha
de mediI' urna pyramide qualqucl'
Oh.~"S'lT (fig. 128).

.Pl'imeil'o imaginarcmos urn cuba cujo
lado AB ou AF seja 0 dobro de 01.,
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altura de pyramide proposta. c nesse
cuba concebcl'cmos uma pyramide
GABCH, que tenha 0 ycrtice no centro,
e cuja base seja _\BCH, uma das facE's
do cuba. Esta DOya. pyramide tera a
mesma altura da primeira, CpOI' coo
sequencia (n·. 39) 0 ,·olume de OABCH
estara. para 0 de Ol\),r~STY, como a
base "\.BCH esta para a base JOI:\S'lT.
Ora, pelo numcto precedentc, 0 pro
ducto do tCl'Yo da altura commum OJ',
pela base ABCU, 6 0 yalol' da pJ'I'U-

o.o~~:,d<mideOABCn. Portanto 0 pl'oducto do
'1:i~~:;dL terCD cia mcsma altura CQmlllum OJ.
.sr::cb':..: pela base K:\!),iSTY 3e1"a 0 valol' da
::~~~pyramidc pl'oposta OK.\I),i~TV.

E assim so dcscobre este thcol'cma
geral:

Uma pyramide tern pOl' medic/a 0 pro
ducto de sua base. pelo ter!,o de sua a/
IUl'a.

XLIII

:-:abido (n°. :21) qUE' 0 yolume de um
prisma (\ 0 producto de sua base pOl'

c\l'~tsua alLum, e claro. peJo nUmel'D pl'ece
,:·::'.'~:"dente) que as pymmicles serao sempJ'e
",:':'::J,:,,, 0 kr90 dos pl'lSmaS que ti yel'em a 11108-

ma bas(' (' Q. l11C'sma altmn.
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XLlV

Dopais de tel' medido todos os yolu
mes terminados pot' planas, vamos pro
eurar 0 caminho que mals pl'ovavel
Ipente rai scguido na medi9ao dos vo
lumes cujas superficies sao CUl'vas. E
como na tCl'ceira parte s6 tl'at{nllos'"<las
figul'uS cujos COlltOl'nos naa contem ou
tras CUI'yas al('lll da cil'cumfcrcncia, s6
examin~remos agora as volumes cujas
curvaturas sao circulares.*)

).Jo exame des{.os cOl'pas tomos que
tl'utar da medida de suas superficies e
da medida de seus y01 umes; pOl'quanto
sondo estas superficies au inteiramente
curvas, ou em parte em'vas e em parte
planas, nao podemos remettcl' sua me
dicta a primeira parte, como fizemos com
as COl'POS tcrmjnados po.r pIanos.

Xl ,\1

o mais simples de todas as carpas .':'~Y~I::e

redondos 6 0 cylilld1'O. em d':,~: u

o cylindro e urn corpo como ABCDEF b,'.':~ ;:;:-
, lel>"i~<!~~.

(fig. 129 e nO), em que as duas bases ;,~:;:'~";.

ABC, DEll' suo dous circulos iguaes e n:<>Spf.~:o

pal'ullelos, unidos pOl' uma superficie ,~,:~~~;r:~~~.
feteoe"".

'") Esses v1:l1umes sao commummente chamados -
corpos r(({Mdos. :-lasso Auctor chama-Ihes - solidts
courbts. (N. do T.)

•
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cuna que se parle imaginal' farmada
pOl' urn plano dobrado a rada de suas
circumfercncias.

166

A

c
.&
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D c
c

• I~".:;:"~~" 0 cylindro chama.-se recto quando 08
e ~b~iY~~:~'o dous C1 rCll los csttio collocados de modo

que 0 centro G (fig. 129) do primeii'o
correspollde pCl'pendicularmentc aD cen
tro H do segundo. 0 cj'lindro aD oon
trario se deUOf'lliua obliquo: quando a
linha tirada pelos dous centros G e H
(fig. 1:30) I' obliqua em rela~iio aos pla
nas ABC, DhF.

XLYI

A formaQu.o geometrica destes corpos,
analoga Ii dos prismas e parallelcpipe
dos (vid. n°. 17), consiste em fazeI'. mo
VCI' um cil'culo parallelamente a si mes
rna, de modo que todos as sens pontos
dcscl'cvam linhns l'cctas pal'allelas que
so elevam f6ra do plano desse oil'culo.

"
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A medida cIa superHcie de um c,rlin
dl'o recto, que na pl'atica e muitas ye
zes necessaria saber, se ohtera cIa se

'guinte rnaneira:
Divide-se primeil'o cada uma das cil'

curnf'el'encias AIlC, DEF (fig. 129) ern
urn mesmQ numero de partes iguaes,
pOl' forma que as pon tos de eli \risao de
uma correspondal11 aos de ou.tl'a, e de
pais tiram-se liohas rectas quejuntem
as angulos concspondentes dos dous po
lygonos regulares que esta opcl'at;:8.0
nos cIa. 18tO feito, e claro que teremos
urn prisma cuja supcrficic compoe~se

de tantos rectangulos cnconados ua su
perficie do cylindro, quantos lados hou
Vel' em cada uma das cll'cumfcrcncias
ABC, DEF. Ora cada um destes re
ctangulos tendo sua altura igual a AD,
a medida de toJos conjuntamente sera
o producto da altura AD pela somma
de todas as bases, isto e, pelo contorno
do polygono encerrado ou inscripto no
cireu10 DEl<' 0" ABC.

Mas como a medida que for maior 0

numero dos lados do polygono: seu con
tomo mais perto estara de ser igual a
circumfercncia, e a supel'TIcie do prisma
de ser igual a do c~yJindro, ~ sogue-so
que 0 prisma nao diffol'ira do cJ"Iindro,
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~~=u':.si imaginarmos que se torna infinito 0

r<~~l~'t"~ llUmel"O dos ladas do pol;-gono. A 8upor
":..~lo~·_ ficie eun-a do c.\-lindl'o recto e pais igual
~a I

....... al: a um rectangulo que tenba pOl' a tura jlII\
,',~~:,aAD ecujabasesC'ja uma linha reda igual L -.
"(~",:.",. a circumfcI'cncia DElf.

Esta proposig3.o pode senil" de achar, (
por exempIo, quanta de estofo sCl'ia
preciso .. para em-olver um pilar cylin-
(h-ieo au para forrar 0 interior de uma
tOl'l'C I'cdonda.

XU-Ill

Quanto it supcl'ficie do cJ'lindl'O obli
quo, nao tL POdClllOS mediI' da masma
maneira. Jlorque, em \-cz de l'cctangu
los, teriamos parallelogrammos de a1
lUl'as diffcl'Clltes. S6 com metbodos com
plicadissim.os e diflicilimos se conseguiu
determinar tao s6mente 0 valor appro
ximado dessa superficie; e os proble
mas desse genero transcendem as raias
destes elementos.

XLIX

Quanto ao volume dOB cylindros, re
ctos ou obliquos, nada e mais facil de
achar. Com em~ito, 6 evidcnte que
quanta dissemos dos prismas convini
aos cylindros, desde que os c~dindI'os

o
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sejam considcrados como os ultimos dos
prismos que sc Ihes podem inscl'cYCl'*)

..-\.ssim os cylindros que tiycrem aO'q:I~~:,,"

mesma basE' c a mcsmQ. altura scrao ~::'=
, iguacs em \-olume. d ..r;.::.._

.ol~_.

I.

I': a. medida de um cylindro qualqucl', ... ...w..6e

sera 0 ))I"oducto de sua base pOl" sua Ii'::"<!""
p«>d...:..,do

altura. ....."""buc
.......JI....._

Drpois do cylindro, (. 0 cOile 0 carro
redondo mnis simples.

D

o

/fA
.6tt

c

') ISIO <!, desde que 0 c)"lindro seja considerado
como 0 limite dos prismas que nelle se podem inscrever.

(N. do T.)
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"

Ocone e uma figura como ABCDE
(fig. 131 e 132). que tern por base urn
circulo, e cuja superficic c composta· de
uma infinidade de linhas todas as quaes

o «,Re ~ se dirigem do vcroce.A para a circum
J:~E: ferencia BeDE da base. 0 Calle pode
';:.0b::;~ ser cOllsiderado como uma pyramid/-'

que te91 um cil'culo pOl' base.

LII

H. cOme 0 cone chama-se 'recto quando (fig.
«<~~I;~u~"e 131) a ponta au vertice A corresponde

perpendiculal'luente aD centro 0 cia base,
e denomina-se obtiquo quando 0 yerticr
cOlTesponde a um ponto ditl'erente do
centro da base, como se yc na fig. 132.

LlII

Para mediI' a superficie de um Calle

recto (fig. 131): consideral-o-emos como
a ultima dos p.'"ramides') que nelle so
podem iuscrever, isto C, dividiremos a
circumfel'encia de sua base BCDE em
uma infinidade de pequcnos lados, con
forme ja fizemos com a circumferclI
cia do cylindl'o. Til'ando linhas de to-

") Como 0 ultimo limite, ou simplesmente como 0

limite das pyramides. 0 cyllndro c! 0 limitt do prisma,
com~ 0 cone l! 0 Iililitt da prramide, isto c!, 0 crlindro
e 0 cone sao as figuras para as Quaes tendem 0 prisma
e a pyramide Que nellas se inscrevem diminuindo su:ts
faces indefinidamente. (:'{: do T.),

o

o
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dos os aagulos para 0 Yel'tice A. "C-
remos que a superficie coniea e 0 coo- .t,.:~~
junto de uma infinidade de pequeuos ..:~.:f..;
triangulos isosceles, que lem a altura. :::~~d<

...~ l.do.

igual aD Indo AB do COlle', e cujas ba-pc:~.;~rCl~"

ses, sommadas todas juntumentc, sao de .". b>s<.

iguacs a circumfcl'cncia BCDE. Dahi
facilmente se y~ que a mcdida da SlI

perficie coniea so achal"a multiplicaudo
a mctade dp AB pela cil'cumfereneia
BCDE.

Uy

Si nos reGordarmos agora de que a
superficie de um sectOI" de circulo {>

igual aD producto do areo pela meta de
do raio (HI parte, n°. 10), ycremos que
para envolycl' {j cone rccto ABCDE
com uma supcrficie fle.'\i,-el~ como pOl'

exemplo 0 papelao. - sera preciso lo- 0 d....n.ol·

mal' um'sector de ~il'cul0 que tenha od:~:':i:.e
raio igual a ~\B e cujo Urco seja igual d~ dren!".

a. circumfel'el1cia 'BeDE,

LY

o COlle sendo obliquo, a medida de
sua superficie, como a do cylindl'o obli
quo, (: mui difficil de conhecer, mesmo
de um modo approximado: e pOl' i880

constituc um problema acima destes
elementos,
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LYT
Quanto ao yolume dos cones, rectos

ou obliquos, consideral-o-emos ainda·
como as ultimas das pyramides que

0..:::.doooelles se podern inscre\-el·, e portanto
",::"d~.applicar-Ihe-emos tudo 0 que dissemos
do'lWl"· sabre as pyramides em geral. A s·sim,

os cones que tivel'em a mesma base e
a mesma altura scrao iguaes.

LVll
.s;ap~~d~~to Eo volume de urn cone qualCfuel' sera
Pd:":'~~<d"O pl'oducto do.. base pelo tcr90 do.. altura.

• hut.

LVII!

Algumas vczes temos necessidade de
mediI" um corpo como BCDEFGH (fig.
13.'3 e 1:14), que se chama cone {runcado.

Fir. 'l3

o
o

o
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Cone {runcado e a parte que resto
de urn cone AFGH, quando 111e til'amos
urn Dutro cone mellor ~-\.BCDE, pOl' meio
de uma secrao parallela a base FGH.
E' cvidente que a medida desie carpo
sera a differeo,;u entre as yolumes dos
dous cones AHem;, AFG 11.

L1X

Si se forillOU 0 cone trullcado pela
secgaa de UOl cono I'ccto, sua superficie
poctera SCI' can hccida de um modo mais
faeil do que rnedindo separadamente as
superficies dos dous cones, e subtrahindo
uma de Dutl'a. Para iS80 empl'cgare
mos' 0 methodo seguintc: mui faeil de
imaginal' depois do que dissemos (n°. 5-1):

'.., p

-0 SupponlHlmos que ,\1.1: (, 0 sector
que seria preciso COllBtruir para podf'r
em"olver 0 cone ,\FGH. Si do centro
.A e com 0 intcl'vallo A~J igua] a AB.
c!cSCl'CVCl'illOS um areo :\11', e claro gUB

# 0 espago },IPRI. Sf'l'ia uma. pon;ao de
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COl'oa propt'ia para em'olver a super
ficie pcclidn. do cone trullcado. Imagi
nando que esHio acabadas as duas cir
cumfel'cncius de que :\{P e LR sao os
areas semelhantes, teremos uma coroa
inteil'a cuja medida (III parte, n°. 8) sera
o producto de ~1 L, igual a BF, pela cir
eumlerencia de que AN t· 0 raio, sendo

\Iodod<on<"~ 0 meio de i\1L. POl·tanto, a pOI'Qao
.ra.c· •.

~~~:: de coroa :i\{PRI., oU a superhCie do cone
'",»Cado. truncado BCDEFG rI, que the e igual,

sera medida multiplicando 1IL pelo arco
KQ, oU, 0 que e 0 mesmo, JDultiplicando
BIt' pela cireumfcrencia Il\.L, que nos
chi a sec~uo do corpo proposto pOl' um
plano que c- paranelo a base e passa
pelo meio I do lado BF.

I::o~;:;"" 0 Cllama-se esphera ou globu 0 ultimo
<';ij:i:~~' dos volumes de que trataremos nestcs
lod~~,::'" elementos. b'lipltera {. 0 corpo cuja su-

<q",d,,,ao'<>

do «""". perticie tern todos seus pontos equid is-
tantes cle um intcriolO chamado centro.
Temos muitas yezes necessidade de me
diI' esta superficie: pOl' exemplo, quando
se quer saber quanto de douradura se
ria preciso para uma bola, quanta de
Jaminas de chumbo deveriamos ..tamar
para cobrir uma cupula, etc.

o

o
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LXi

Soja X (fig. 1:36) a esphera cUJa SU
p~rficie se quer medir. f; eyidente que

B

podemos conccber este COI'PO como PI'O
duzido pela re\-olUl;:ao de urn semi-cir
eulo A),IB em torno de seu diametro
AB.

Supponht\mos primeiro que ternes, em
vez da semi-ci rcuml'erencia, um poly
gono regular de urn numero infinite de
pequenos lados, au, si quizerem, de urn
grandissima numera de ladas, e pro
ponhamo-nos mediI' a supcl'ficie Z (fig.
1:)7), produzida pela reyoJutao deste po-

.YfIT),o
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l.\'gono. Dcpois sel'}1. facil passar da lHe
dido. desta snperficie para a cia supel'
iicie cia espllE'l'a, do mesmQ modo que
da medida dus figm'as rectiJillcas pas
sarnas para a medicla- do circulo.

J.Xfl

Para mediI' a supcrficlc do corpo Z,
examinemos a pequeno., parte qne 6 pro
duzida pOl' um s6 luclo :\lm do pO(\'
gona inSCI'ipto, ao gil'ar em t0t'l10 do
diametI'D All. f.; cvidente que 0 Judo
:'1 m descreyc nesie movimcnto uma
snperficie de COllC' truncado V (fig. 1:38).

T <E-'------"A+--I

Com effeito, prolongantlo a. I'ccta :Jl Jfl

atl' encontl'ar em T 0 di.ametro ou eiso
de l'e\~oIUl;ao A13, ycromas que a. liulla
T.:\im girando uo mesma tempo que 0

semi-circulo A:JIH, clescl'cyera vtsi \'01
mente um COlle recto, tendo T llOI" Y01'
tice e pOl' base 0 cireulo deseripta pela- •

()

o
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ponto m, de sorte que a. superficie Y
produzida pelo movimento de:.\1 m sera
urn tronco deste cone, comprehendido
entre as pIanos dos circulos que as pon
tos ),1 e 11'1, dcscl'cycm em seu giro. )Jas,
cpllforme ja vimos (n°. 59), a supediciC'
V e igual a Urn rectangulo que tern pOl'
altUl'a "Mm. e pOI" base uma linha igual
a circumfereocia KLO, dcscl'ipta pela
ponto K, meio de 11?n. POI"tanto, a
superficie produzida pela, rm-olugao do
polygono e igual a somma de tantos
l'cctangulos dosta natureza, guantos Ju
das como ),1 m se encontl'arern nessc
polygono.

Ora, como se suppoem iguaes todos
as ladas :\1 In, alturas destes rectangu
los, podercmos considcl'ar a supcrflcie
proeUl'ada como um l'cctangulo total
que tenha por altma 1\1 m, com uma
base igual a somma de todas as cir
cumferencias taes como KLO, isto e,
descriptas por urn ponto que esteja no
meio de cada peqneno lado.

Porem 0 pol,\"gono inscripto no semi
circulo Ai\IB tendo urn grandissima DU

mera de ladas, a pequenez da altura
l\Imea excessiva gran deF-a da base.
toruam este l'ectangulo inconstruivel.

Para obvial' a este incol1veniente, mui
faoil e imaginal" a mudan~a de todos
estes pequeuos l'ectaugulos em outros

•
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que tenham SBmpre a mesma altura)
a Cjual nao seja imperceptivel como "jIm,
pOt'em assaz grande para que cada uma
das bases se tome muito pequena. POl'
este meio, a addiQao. de todas estas pe
quellas bases formar;1. urn compl'imento
comparavel a. altura.

Lxm
YejlLlTIOS, pais, S1 poderemos fazer essa

mudauQa em nossos pequeuos l'ectan
gulas. Para sirnplificar a problema,
supponhamos primeiramente que nassos
rectangulos, em voz de terem como base
linhas iguaes as circumferencias KID,
tOm pOl' base as ruias KI dessas cir-

~~
'x A.PI.PC'll

Fig. 139

cumferencias (fig, 139). 0 que para
estes ultimos l'ectangulas tivermos
achado, sent facil applicar depois aos
primei ros rectangulos em questa-a.

Trata-se, pais, de achar urn rectau
galo que tendo par medida 0 producto de
Ivlm par K1, apresente como altura al
guma linho.. incompal'avelmente maior
que "Jim., a qual seja sempre a mesrna
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em quaiCJlIcr lugal' que sc colloque 0

pequeno lade \1m. EscollJllmos, por
exemplo, ct recta CE.. apotbema do po
lygono ClljO. lado (. JI m. Essa liuha
sera sempl'e a U1C'sma, qualqucr que
seja 0 lado do pol,vgono a que ella pC'r
teu<;a.

De,"emos, pois, procul'ar uma linlta
cujo pl'Oducto pOl' CK seja 19l1al ao
produ(~to de KI pOl' \1111, h;to 1:',
(I I parte, n°, 7), devemos pl'ocmur uma
qUlll'ta proporcional as tres !inhas KC,
K1, 111J~. Ora, sendo pelos triangulos
semelhantes que nas figuras se dcsco
trcm linhas propol'cionacs, segue-se qlie
e preciso formal' triangulos semelhantes
cujos lados homologos scjam as hnhas
em questiio. Para isso baixemos 11R,
pel'pendicuJar amp, e tel'emos os trian-

. gulos 11 m R, KIC. Estes triangulos se
nio scmelhantes, 1°) pOl' sercm rcc.:tan
gulos, urn em H, outro em I: 2°) por
que os angulos m::\lR, IKC sao iguaes
entre si, em razao de fazer 0 pl'imeil'o
um angulo recto rom 0 angula JIm l{,

igual a i\fKI, que com 0 outro an
gula IKe faz tambcrn urn angulo recto.

Dahl poderoos facilmente concluil' que
KC estii para KI como :'1", estii i\IH,
isto e, que 1\R e a quarta propol'cional
procUl'ada, 0& tamboro que 0 rectangula

•
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de KC pOl' MR au pOI' P P C' igua1 ao
rectangulo de ~I m por 1'.1.

~las 0 rectangulo que a principia nos
propuzemos mudar, Dlio era a de l( Tn ()

por KI, e sim a de Mm pela cil'cum-
ferencia que tern KI como raia. Recor-
dando-nos, pOrell, de qne as circum- C'
ferencias estao entre S1 como sens raias,
a igualdade que existe entre 0 rcct-an-
gulo de Mm pOI' K1 e a de Pp pOI'

CK produ.,; necessariamente a igoaldade
entre a rectangul0 de M: 'In pela cil'cum-
ferencia de K1, e 0 rectangulo de Pp
pela circumfereucia de CK. De facto,
v~-se facilmente que dOllS rcctangulos
iguaes conservam sua igualdadc quando,
sem alterar suas alturas, augmeutamos
proporcionalmente suas bases.

L'>:IY
Nos dous numeros pl"ecedentes des

cobrimos que todas as pequeuas super
fi.cies conicas truncadas, taes como V
(fig. 138), sao ignaes a outros tantos
rectangulos que terao pOl' altura uma
mesma recta igual a circumfcrencia 0
cnjo raio sCl'a KC (fig. 139), sendo a
base de cada um dellcs uma pequena
recta Pp, cOl'l'espondentc a cada lado
M'ln.

Dessa descobertadeduziremos que uma
somma qualquer destas pequenas super-
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ficies, por exemplo, desde A ate p, sera
igual a urn rectangulo que tera. par al
tura uma recta igual a circumferencia
de CK, e pOl' base a somma de todas
as linhas taes como Pp, desde A ate
tJ, 'isto c, tendo pOl' base a recta Ap.

POl'Lanto, para tel' a superficie total
produzida pela revolucao do polygono
inteiro, sera preciso fazel' um rectan ~

gulo que tenha como base a circumfe
rencia descripta com 0 raio CK e como
altura 0 diarnetro AB.

LXY
11ui facil e agora medir a superficie

da esphcl·a. De facto, csta. claro que
quanta mnis lados houver no polygono,
mais 0 corpo produzido pOl' sua revo
lu~ao estal:a perto de ser igual a es
phera, e 0 apothema CK tambem mais
perto estara de ser igual ao raio. ~\s-
sim, si poudermos imaginal' que 0 po- ~.=.
lygono se tOMha tornado urn circulo. a ':::0
apothema CK ficara senda 0 raio, e a :"od~,:",~

superfieie da esphera tent a extensaol'd;'or:-'"'-.....de urn rectangulo que teoha 0 diame- c"nlo,

tro pOl' altura e pOl' base uma linha
igual a cil'cumferencia do circulo que
a produ'l.iu, 0 qual o['dinariamente se
chama a grande circulo cia eSphCl'B.
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u.?':':':c:.o Chama-sC' segmcnto da esphera a parte
......._. A~1l SO (fig. 140) que se olltem COI'

~::i'.,0.: tando a csphcl'a pql' um plano MLKO
"'_&t;~. pCI'})cndiculUI" ao diametro.

\
1nl'';,';,:fL'-1\.,,----jn

'C
/

ric_',o.

.\ supel'ficie curva desse segment(}
tern pOl' medida 0 producto de sua espes
Sura au }lecha AP pela circumferencia
do grande circulo AMEN. A ;ruzao
disto e a mesma que nos seryiu para
provar (ao.64) que asomma dus super
ficies de todos as pequenos cones trun
cados, comprehendidos entre A e m
(fig. 139), e igual ao rectangulo que tom
pOl' altura Ap c pOl' base uma liuba
igual a circumfcrencia que tern como 0
ralo ('l~.

J,XYII

A medida da superficie espheJ'ica nos
lllOstra que fazendo giral' em torDO de
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AB (fig. 141) 0 l'ectangulo ABDE, ao
mesmD tempo que 0 semi~cil"culo A),!1\B,

E (J S U

a supcl'ficie curya do cylindro l'ccto
EFGl1mB, pl'nduzido peb I'cvoluQao do
rectangulo, sel'a igual it superficie d~~.~

esphera descripta pelo semi---circulo. E;~~":'
isto que de ordinaria se cxprime assilll: c~IIIJCril"'"

A superj/cie cia esphera, e {qual (i, do
cytinrh'o Ci1"CWnSCl'l}J{o.

LX y III

Si cortal'illOS. tanto 0 cdindro como o. "-one<»
• do cyhndro c

a esphera, pOl' dous pla.nos quaesquer ,t.~~~;:a

pCl'pcndiculal'e& aD diametro AB, nos oup.,fidc.

ponios P e Q, as tl'oncos do cylindro
e da esphera, produzidos pelo mo,imento
da recta OS e do areo ~[\", serao iguaes
em superficie.

LXIX
A .""",fide

Do que pl'ecede se dcduz ainda que c:~~:~f:~:IO

a supcl'fieie rspherica l' iguaI a quatI'o:::':~~n~~
cir<:aln.

••
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•
vezes a area de seu grande ci rculo.
Corn cffeito, a superficie do grande C11"
eulo tern por medida 0 producto da c11'
cumfcrencia pela mctade do I'aio au pelo
qual'to do diametro, C a. supcl'ficie es
pllCl'ica (, igual ao pl'ociucto dessa mesma
circumfercllcia pe]o diametro inte11'0.

IXX

Achacla a. medida da Supcl'ticie esphe
rica, toma-S8 faei! mediI' seu \'olumc:
pOl'quanto podernos considerar a esphera
como a agglomeraf;3.o de uma infinidade
de pequenas p:Tamides cnjos vertices
estao no ccn tro e cnjas bases cobrem
toda a supcl'ficie. O,'a, cada uma destas
pyramides tendo por medida 0 producto
da base pelo 001'';;0 de sua altura, isto

o '·ol",",c e, pelo 001'90 do raio, e evidente que a
d•••ph.... /, 1 ct 'ct
do O",'i:'~'::"l' somma tota essas pJTaml es, ou 0
~:r~;:a7..... volume da esphel'u, se medini multi
~.~:!: plicando 0 tel'~o do raio pOl' sua super

mnlo. fide, isto e, pOl' quatl'o yczes a area do
grande circulo.

LXXI

Como 0 prodncto de um terl.."o do raio
pOl' quatl'o yezes 0 grande circulo (. a
mesma cousa que 0 producto de quatl·o
vezes 0 ter~,o do raio, isto C, de dous
tor908 do diametro pelo grande ci I'culo,
c como 0 volume do cylinctro EFGIKDfI

o
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tem por medida 0 producto do diamctl'oo~~~b~':da

pelo mesmo grande circulo que ]he serve~~~iu~~~~

de basc, - segue-se que 0 ,"o]ume da?"::;:
esphera e dous teroos do volume do C~T-

Jindro circumscripto.

)
LXXII

Si nos propuzermos mediI' 0 volume VoIu... d.

de um segmento espherico A:.\lL:\'O (fig. "':.:h=~o
140): e e\idente que sera prcciso mcdir
pl'imeiro a poroao espherica produzida
pela l'evoIUl;ao de scctor CAM: 0 que
{'aremos IDultiplicando 0 teroo do raio
pela superficie do scgmento espherico
.\}rL~O" Depois disso, subtrahiremos
dessa medida a do cone produzido pela
rC\"olw;ao do triangulo CP:.\:I, isto e, do
cone que tem pOl' base 0 circulo MLNO
e CP pOl' altura: 0 resto sera 0 valor
do gmento proposto.

LXX III

Terminaremos estes elementos com
algumas proposiC6es sabre 0 volume e
sabre asupcl'ficie dos corpos semelhantes.
Taes proposioocs se nos depal'am natu-

Q ralm,ente quando reflectimos sobrc 0 que
constitue a scmelhanoa de dous corpos.
Pade-se mesmo aCCI'cscentar que e quasi
impossivel deixar de descobril-as pOl' ana
login, quaQdo nos recordamos do que
foi dito (I parte, n°. 34 e seguintes) a
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respeita da semclhanca das figuras pla
nas, isto €, das que sao descriptas sabre
pIanos.

Dissemos ja (32) em que consiste a
scmclhan~a de duas pyramides. A de
fiuiCao que das p'yl'arv-ides scmelhantes
demos entaD, pode estenclcl'-se a todos
as COI'POS tenninados pOl' pIanos. As-

Em.q"e sim, dous corpos dessa natureza scrao
:if.:;s semelhantes quando todD!' as angulos for

<o<pos......:,....;·mados pelos lados do primeiro forem res-
- phmo.... I 'peetn-amente 19uaes aos angu as 101'-

roados pelos ladas do seguudo, e quando
as ladas de urn destes cOI'pas forom pro
porcionaes aos ladas homolog0s de outrD.

L\XIY
Quanto aos 001'1305 que de todos as la

dos mlo tenninam por pIanos, pOl" exem
plo, as c;ylilldl'os e as cones, tambem e
faeil determinal' as eondir6es neeessa
rias para os tornar semelbantes.

Co..d"k' Dous cylindl'os rectos serao semelban-
~ tes quando suas alturas estiYerem na
...._I1 "P

I:'::'~:';' mesma razao que os raios de suas bases.

Ser..clbu,..
de do.,

cy),udros
obliquo•.

LXX'-
Si os c'ylindro~ forem obliquos, sera

aioda pl'eciso qUC, em eacla urn dos c,y
lindl'os, as lin has que uneill os centl'os
dos dous circulos, fw;am as JUesmos au
gulos sabre as planas de suas hases.
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LXXY!

As mesmas definipoes se podem ap- d":~~:~::~:.

plical' aDs cones, contanto que a linha
. que passa pelos centl'os das bases do

cylindro, se substitua a que vai do \-Cl'

tice do cone aD centro do circulo que
lhe serve de base.

LXXYIl

Para que dous cones tl'uncados se.:amd~d"o~~::~:.
scmelban tes, (. pl'cciso: ,,,,no.do,.

]0) que as cones, dos quaes sao partes,
sejam semelhanle:s lIIn aD Qntro;

2°) que suas alturas cstejam entre si
como as raias de suas bases.

Em l'clacao as esphel'as, to claro que Sfh.:~'·
toclas elias sao semelhantes nums as ou-.' <.ph.,..,

o. cubo.

tras, do mcsma modo que todas as fi- • ~~u%:'

guras que 86 t~m neeessidade de uma :::~d.k
lioho. para serem deterrninada.<:. como uma lioh••

a circulo, 0 quadl'ado. 0 triangul0 equi
latero, 0 cubo. 0 cylindl"o circumscripto
it esphera etc.

L:\:XIX
Em sc",l

Em gcral podcmos dizcr dos volu- .~~:I~~~~
.6 dill"cr<m

mes semelhantes 0 que jii dissemos das ~:brc~:~'

figul'us planas, isto e. que 56 dHferem """.:;:i~ •.
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pelas escalas sabre que forum cons
tl'uidas. *)

Esta s6 explica9ao bern considerada,
leva-nos a duas proposif(Oes fundamen
taes sabre a supcl'ficie e sabre 0 volume
dos carpas semelhantes..

LXXX
"'n""p'" A primeira proposi9aO nos ensina que

d~~.ri!~"~~... as superficies de dous volumes seme
e':f~o:~re lhantes estao entre si como as quadra
d~~::I:~::dos de seus lados homologos; pOl' exem-
homologo•.

plo, nos ensina que entre as superficies
de duas pyramides semelhantes z e Z (fig.
142 e 143), e:xiste a mesrna 1'e1a9;10 que

o

A£
"0'0
d ,

Fill" '.0

entre as quadl'ados abed, ABeD, cons
tl'uidos sabre as Jadas (to, AB, que se
corrcspolldem nessus duas pyramides.

Para descobl'il' esta proposiQl1.o, bas
tam-nos as raciocinios empl'cgadQs na
I parte, n"'. 43 e 44, isto 8, basta-nos

*) Vide no lim nota G.

,
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considerar que, 8i P for a escala da 1\\·
l'umide Z, epa escala da p}l'amide :-;e
melhanLe z, as linhas que se emprcga
rem para mediI' a snpel'ficie de Z e a
do quadrado ABCD, conter;;o tantas
partes P, quantas partes p houver nas
linhas empl'egadas para mediI' a super
ficie de z e a do quadrado ab cd.

Com effeito, resulta dahi que a pro
ducto das linbas que entl'am ua me
dida de Z e de ABCD, dara tantos qua
drados X, construidos sabre P, quantos
quadrados x, construidos sabre p, nos
del' a producto das liullas empl'egadas
para medii' z e abed, Isto qu~r dizer
que sera-o iguaes as uumeros que ex
primil'em a rela¢o da superficie Z para
a do quadrado ABeD, e as que expl'imi
mirem a rela~ao da superficie z para
o quadrado abed.

o mesmo raciocinio se fara na COLU
para<;ao de Ladas os outros corpos se
melbantes, quer estes COI'POS sejam ter
minados par planas, quer tel'minem pOl'

superficies cur,as. De facto, as linhas
empregadas para mediI' as superficies
de tados estes COl'POS, t~l'ao sempre 0
meSillO numero das partes de suus esca
las, e pOl' consequencia os productos
destas linhas conterao igual numero de
vezes os quadrados dessas mesmas partes.
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Si IO':iil'm im'OmmCllSllri:L\'C'is as Jinhas
Uc('cssal'ias para medii' a supel'ficic dos
(;O~'pos scmelhantes, (. claro que esta
dcmonstl'ag<io suhsisti('ia sempre, desde
gu(' SC' C'lllpt'egassem l:tC}tll as pl'iuC'ipios
de que nos sf'I'\'lmos (II parte, n°. 28)
para comparar as figuras semelhantes,
cujos ladas cram incollllllCnSUru\'eis.

'U.'~"'" Do me~)lno modo pro\-ul'iamos que as
...~2~'i superficies das csphel'asestiio entre si
'l.~=~O:·d~como os quadrados de seus raias. ::\las

leu... i ••. para qllC de autl'a forma 0 vejamos
aillda. mais clantmentc, bastani lembrar
que as superfities dos circulos cstao
entre 8i como as quadrados de sens raias
(III parte, n°. 0) e que as superficies es
phcl'icas sao 0 quadruplo de sellS grundes
eireulos ((;9).

L:'.::\:XlI

:E tiio geral a pl'oporcionalidade que
existe entre as· superficies dos corpos
semelhantes e as quadrados de seus la
dos homologos, que se applica tanto aos
corpos que sabemos mediI' como aquelles
cuja medida ignol'amos.

Por exemplo, sem sabermos mediI" a
suporficio de urn cylindl'o obliquo, po-

'. demos affil'mar que as superficies de
dous cylindros obliquos semelhantes es-
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tao entre si como as quadrados dos dia
metros de suas bases. Com effeito, in
scrcyendo nestes dous eylilldros dous
prismas scmclhantes, de tanta~' faces
quantas quizel'mos, Ycrcmos pelo Pl'C

('edente que as superJlcies destes pl'is
mas cstao C'lltre si como as quo.drados
dos c1iametl'os das bases. Portanto, os
proprios c,ylindros, ('onsidcl'ados como
as ultimos dos pl'ismas inscriptos, teriio
suas superiic-ies no. mesma reJa.;u.o.

Eis aqui a segundo. pl·oposi\:8.o fun- ~:.dt':.~

damental para a compo.l'ut;;ao dos yolumes c''.:..,:'~ii
dos COl'POS semelhantes: C"'i.:!:.KU'

01;; volumes semellumles esliJ,o entre si ho,nol<>l:o,

como os Cltbos de seus ladolS homotogos.
Esta proposi9a.O podr-se demonstl'f11'

como a pl'ecedente, considerando que as
fignl'as semelhantes s6 ditferem pelas
esealas sobre que sao construidas. Para
que isoo se Yeja. 0 mais simplesmente
possi '"el, sen~ir-nos-emos de dous pris-
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mas semelhantes Z e 2; (fig. 144 c 145),
e de dous cubos X e iX, cujos Jadas sao
iguaes a AB, ab, linhas analogas nostes
dous pl'ismas. Tomaremos tambcm duas
escalas AB, au, divididas em um nu
mera de partes assaz grande para poder
mediI' as dimens6es destes COl'pOS. Isto
posta, e claro que no prisma z e no
cubo x se achariio tantos cubos cons
truidos sobre as partes de ab, quantos
cubos feitos sabre as partes de AB se
acharem no prisma Z e no cuba X.

o meSIllO raciocillio se faria para to
dos os demais carras: e os gue pon
dessem tel' dimensoes incommcnsul'a
veis, estariam tamboro no. mesma razao
que as cubos de sens lados hOIDOlogos.

LXXXIV

~~u:,,~::~: Os volumes das espheras, pOl' exem
~b...o, pIo, estao evidentemente entre 81 como

de ..umio•. as cubos de seus raios.

FIlII

-~ T)"p. de He""i... Schul, <:: Cia. ~o Paulo ;<_
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A geometria de Clairaut

'0 \'Hlol' ,In (icomcll'in (Ie Cllli"1I111 {. d(' lui Of\];>m qU\l
\ugllsto Coni Ie, (,Ollsullndo pOl' Illl' tliscipulo sobre I\ivel'
""l' \i\"I'Q'" dt' ll,utlwmalica, t'88im Sf' c;>;:prime:

«QuuntD Ii Il'i.~onomClri(l, os livros lISUfles que ['''ssue
II lng-Iuterro lin\) de valel' prlo mcnos tAnlo quonto {lllue].
1('>;; que jli Illf'ncionei. D('\'o, 1'01'(>10, im:;istir u resf't'ito de
,)ul1"u;:; olno'" ('lrlll('nll.lras de mothf'mnllco, sobretud" II .-11
;r"hra e a G,.""ulna d(' Clairuut, (UjDS t'luivaknltS 1/1Q
(xii/<", ahi COffi('l preptlro.;::io a minhu G',.ollfdn"a ona~l·fi(a••

.\ ,i"Io de luI juizo. serio Il'meridndC' qun!{luer reconl
l,wnrl(lC'ao l'lOrn 0 li"ro que agorn tlPI~reee em linguu jjl)r
In;-:\I('7.3. lu/ ,/lla/ 0 CSCr('\"CU sell illustre oulor.

A fulla dt' algulls Iheoremas ou proposil;oes enullcilldullo
dClllonsh>ndns no grande llumcro de C~omdril1S (lue in
Iizl\lcnlc ohundom no mCI'cado de livl'OS, longe de SCr

1Ll1l mul, C 00 conlrl1rio Uln bcnelkio pUNl 0 ensino. Essll$

l'l'OJlosi<;oc,:; cst50 contidns nos fUlldnIlWIlIl,lCS, c cslas se
"llconlrOIll Ilcsk livro, expostlls Ull mclhor ordem pOllSi
\",,1, dC\"('lldo fil'lU' as OUlnl$ pnfll pX"l'l'i('i" ai,S lllumnos,
;..uiodos 1)('10 pl'Ofef:sor,

Filzel' li\ro de sci('nclil ,'" nltnn(~ tit toJ",s, .~ UIIIIl.II"I,ill
pnnllCl'u 1"'tlll;':Ogil,;i.l 1ll0d('rnll. :Sb ..."s.u l,rf'l('lllli,l u <.,·i'·ll

deSCOllh('c"n·,. l':>rulnlu, .. \1111.\· II., UU. li\,",' (....m" ,,,,'I'.
Itl r('"lImo, !lJllo 0 (Iue se 1"0111' I·xi;.:ir d,' c1ur"'I.<l. II"

dudt'iro llH't1wllo scientifiCo,l, ,1(, lig:lll.:"" d" lh('<win il I,N
IJ, de (Il'plicnl.:urs, rmfim, !<,. l'II'·"llln) llH "j.ru !..

(. lIIl'flUl.

Si .'nGo n f<ll'llll"!..W '~a in~h·u(",:50 I.uhlicll tin·-:,,,,,' u" lllf'
." " (,"lll",,·i,:u,l,· llL'ccs~m·ia purn 11'1" ('"te li\-ru "I'·'lII'Jllnr,

"I III ('ccrlo'I.U (I IHIllICNJ 11,'11(,>; nail l·"n"tiluiriu H'l'dlll!"i'\l
!J1llga ('m JlOSH) rllif-.

S. Pmt/o. 22 ,Ie Sh~\;espe,lre t!e .0J.
I" de Uulubro f,e 1891.

GODOl'REI)O FCRT,\JlO
I).;. ~I~,~"H ~? <l~ J~'., ~,).



Grupo de Pesquisa História e Educação Matemática

www.hedumat.uff.br

"

II

Postfacio

1)

A geomet,'ia de Clairaut

ltnougufondo com cstc monumcnlo de clurezll /l, serie
d... leniativ8S paru IroslodOl' n vCrnoculo as obros ffilllh(}
wOllens do Dibliothecn Po:::;ilivislo, live sobreludo em mil'lI
oprcnder e fncilitor I) mam; naturaes 0 estudo do base 10
gieo, impl'cscindivel I. inici/}~ao encyclopedica. No di:ter
de Augusto Comtc. e 0 molhor trUlodo didnctico Murt' a
f:,'Co1Jletriu preliminor "), e pode SCI' comprehendido scm
olIltro lluxilio··. Nestas co1Hlil,;oes, e derois do recom
rn('l1do~ao com que llbre csle nppendice 0 dr. Godofredo
Furtodo, - meu distinlO conCruM (' mestre, - luulil gO
lorna C1uaJquer encar-ecimenlo "I grande valia 11('<:[(' livro.

R('$lll-me sbmenle lazer olgumM oh;;cr\'ot;Oes a <'SUI:

Irllduc~ao.

Para e<;te trabalho themos; Ii \"is;lll a t!dir,;ao (..ila por
Sni,!:t'y em IRGI, colejnndo-u (' corrig-indo-a com n de
17;):1, wlH':t n 2~. edir,;.io, VQr quollt" ft 18 . \\ de 17·H. De
Sllig.·~· F-f) at!opl<im()S 0 suhslitni~Q dn.s medidas l.u..ocrnus
;.,,, unlig-us. e leH$ nllcrut:u~, prim·i!lfllmcnl.c, 'I'Ulnto us
n.llos dos margpn.s, dn<; quncs 1I1/-,umlls, sendo mencinnn
do<; n.1l Tabun 1M! mnkrias, nao \'(>111 ,'nlrelonto 110 ('orpo
(10 '''Ili';ao de I7.Y~. AIgullIo<; corret..<;ue,,; flue liZClllOi), sIo
rle nH'I'O"; eng-orlOS t~'pogrorllieo!;, ,II' ult<'ro<;oes de 1('lras; :,;:10
rl'rtlJ,'" "l'crfei(ooffiI'1I10S de fo')I'IlI11, (jllw;i nullOF-, os quoes, no
m'-'I' partl', ,'.10 notudus em lr(lixl) Ill' ('adfl pnp-inn.

Assim, poi,,;, () li,'l'(j 'Ill!' n l('it',I' nl:lIhn de 1)(,I'('orl"'I", (,
a li!'l J'e!,,'odlll·t;;ao dn ohn\ de Clnii"llllt. Tom... i Innlo n
pcilo COllf'crY{l1' 0 purPZll ,l,'sl:, Obl'O, qllt' nao quiz iIHH'l'iJ'

SV''''~M<~ I'.,~. 's•.
..) 1.'.TTkU .• HMVo\' ED".", J"'IC, )8



Grupo de Pesquisa História e Educação Matemática

www.hedumat.uff.br

lflP

"

(I) Traduc~iio porluguezfl, pr.·cedida de UlI' rnpi,!r,
C!"bol;u hi,'graphiro dCtllutor, \Xlr G. S. :'>1. t yol.
in~:l2. Rio dl' JillWll"ll, 1AA:~. Esl8 Iroducl.;a('o
uao (> i!'<Cnw dt' !';(>tlVl'''.

b) Qulrs !raduc,.atl, ('''In nlihlll' An"nm(/i{utkmtnlar,
(rittl pol' J030 .\h,·~ .\lpn,I.,,, ds Siha. I '"O\. in~

12, Rio dl' Jorwil'n, t&'l;:. Sohre Conler ,<cni){'';t,
,~ incompl<'l.lI, pur lilt' fa!t[ll"(>nJ todas llS n"taf<.

2) EI.~:MEl'''' O'AU;F.llI'E, I,m' .\1. Cr..\IR,IXT. I \'f'l. in

SO requclio. Pm,is, I".G. 0 {l\llM d('u rm ['liO lllnll
!':ct!unda ('di~ao, l' d<,poi" d(' "un morlc, em Ii!), I' li'iOl.
foi publiclIiln uron ('di~·ito em dOlls volumes, com !l()

las de Lngrung<' r Laplll('c, (' prcccdid:l de um l'ra
lado (ill/UI/lar ii' ar;llmltlic(/, pOl' Th('vrllrllll, I:: ro
rissimn (J1Hl1quel' d<>SlOf; C(lir;.vC'<;.

:1) Er..l::~IE:\" ))I, G(O~lI~:TIOI, 1'(11' :\1. CL,\lllAI'T, 1 "ql. in
,'i0 !'Nlucno. Pur'is, 17;la.

1,) 'J'B,\JTt l::l.lbll·::"T,\ll'l'. I,V 'J'm{;":"O~l1~THlE III·:';"]'!!.II;:"!:

FT SI>JII::RIQl.JJ-: (tl:!ndo ("11110 oppcndicl' ]lrinciri<1!,; dC'
I'tJlplictu;iio dl't a'~I'bru II gt"llll(>ll'ill). pOI'S. F, L.\
C1IOIX. l yol. in....$'"'. Di\i,\mc cdillon. Pori". ,X:,2.
Pode-se procuror, ('Ill lUgOl' desl(>, 0

!») TRAIT'=: DE TRIGO:"flM(TI1lF lit> LEGE:"l)ln:, quc llCOIII

I'anha seU$ EllntellJs de.(1. 11lfrie. I:)" l'di~a". I \,,1.
ill ......"". Puris. 1&.i6.

Ii) 1..\ vlOn~I~:TIlJE d,' RI.'" nl:"C,\I\Tt~". n')IL\-clle I'dilinn.
I \o\. in--8'>. Paris, 1.-':'1i. 1),'sl8- g"f>()melrill. Ml'ril'tll
I'rimitinlmenle em fl·t1I\l""Z, ha uma edi~co l'lll Inlim,
juntllmf'ntf' com n C"'''trndliI1l1 IIUlsi£(;p ill' [)c"..nrle".

-; '1'11,\1"1"1': ~:L(~IL::"T,\lUL 1>1 l,f'UIi:nlll \:".\L\T1lJl"!:·'.\

Il~X" ET ;, TROr,.. 1lI~1J :""In,,,, contcnnnt '''utc'' Ie»
thl\ories g{'ncrnles 11,- It,"omi,tri,> a('cessil,!.'''' il l'ana
lyse ordinaire, par :\\. .\I";l"TI C<)~ITL I \01. in..."".
Paris, .\Jars I&I-:t
a) Tr(lduco;:io rortuglll'zll l'0r \lll'ios nlumll"'" dll 1,:..;("()I(l
:\Iilitar do Rio de JlHwll"j,.

I:l) EI,(.:.lllo:"T" DE SI'AT1l'II', IHIl' r.. PO""OT, 12«n" "'dili"ll,
l'I'ce~d('e d'unc notirl' 1'.\11" L. l'I1I:""fl"l' IHI" .'II . .I. 1\(01"
tt'lInt!. J \'01. in ......"l°. \'III'i"" IN77.
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!l) L, POIS"OT. '1'11"1<; ~1E::.\IOIRES ,;UIt 1.,\ ~I~'C\"IQU:.

oj "Itmuir( sur /(I ((lm/osilj,m d~s moments d dcs
aira dans /0 m/t/1I1iqu(.

OJ Tlttorit tI dtlcrminali()ff dt "quaUllr tfu IpN-mc w·
la;rt.

() Thlon"t Kbilr"lr tit rl.Juilibrt d 1111 "'(lUf'tRlmf des
s)"slfomts.

10 TIIl'OlHl' :-'Ol;\"FI.LI' rile 1.,\ ROTATlO:o< ot:.,-; ,,oR'''''. par
P01:--"OT. I '"vI. in~. Paris 1~2.

II) R~:Fll'xro,," S\'II l..\ ~r~:TAPIl\SIQ\'~: I)U. GAI.en. IN
FI:-;ITI~;;:r~IAI., par C,\IlXOT. I vol. in-80, !)ome ('(lilion.

PMl"', 1&11.
12) Rr::':;U.\!I:: I)K-< U:(;<1:-':" ll'A,,',\LYSE, donn('('S il l'Ecole

Po!ylcdlniquC', I,al' .\1. ~AVIl':I\, $uivis de Ilotes pill'
.\1. .I. I.iouville. 2eme edition. 2 vols. in RO, Pnris,
1t-:56.

I:{j HI::"L"~II:: Ill':"" I.EJ;0"S 1)1.: \lr::c,\:>-:rQUE, donnees 1'. ['Ecole
Pol~-techni(lu(" pm':\1. X,\\'II-:11, 1 \'01. in-8°, Pilris,
ISH.

I 'j.) PIII:-;Cll't..... F":-ill.Hll.Vf.\LX DE 1.'1\IUILlIlIIt: ET I)U \l<lL>

\E~IF:'T, pill' L. X. ;I\. C.\R:-iOT. I "01. il\ ...~. POfi",
An. XI. 100=( .

I'll Tllt;Ol\ll:~ IW" t·"",~no"s ,\X.\I.\"Tll,lI!E..... • conlenonl
Irs princilH'S dn calcul diffcl"('lIliel, d<-p:og,ls de Inule
C"On<::i(\l'rulion d·infillimcnll'clils, d"("·;lnoui<::<;lInts. de

limih'>< ('I de f1Ux.i"IlS, el ri"oduits U 1'tl.llolp;(' allf.·iJri
'Ille de'" (!uOnliLo"" finit'S; ae-oc t'(\itinl\, re\,u(' {'t sui
,ic d·lIne noll', IIlII" ;II. J. A. Scrn·l. I \tll. in_'j.'-'.
PMi", IN.''," Xin ...(' ("onrunda I'sln olJro (,,()lll liS

Ltfo1/S sur l( (alml dN /ondio1/S, confOidCI·lld" ('omo

ennHll{'nlnri" .' '<uppl,'menIO ,f ]"»(or;( dlS /Oll(#""'S,
.\ olx!em ('1\1 'Iue ,a" ('I1\III1('rodos esses li"N)ll, ,l(>w' scr

"S{'guid(l ('Ill SilO lpilllrn. Enh"etollto .\ugusln (;<lrnll', em
("nl'tas {l tliscipulo!'i <;ellS, H("onsclhou prilicipllimentf'

jCf 0 esludo <In A/grlml C! Gc,'lnut,;a de Cluiroul, in
::'lJbSlilui\'C'is C'lrrlO pl'('pnt'nr;:ii0 (, i<1l1J (;«mutria
rllI(l~I,ti((/");

') A'-~"T<> C<J>rI·. n" S\·~·I·~"•• ",,~. '99, ccn'\IT~ O'I\OIn.'/N~f~~O,

Iy'" u..""do-.. di,., /"'-m"~;;,,, "II:<I'M, C1'0''''''0/'-''''''; ," ""<6,-/,,,•.
"J LnTu' \ II"",, n,x H, r".', p.>g. ,~.

o
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20 0 ('studo da Irig\)1l0m(>lrin, goomclria al~-ehrica,

calculo infinilesimal (' mCC8nica rneiollul;
W" Sohreludo n leiturn final dn Tlttorit ,Ies jtmll;OrtI

de La,a:rflng(', «0 fim de melhor sentir, no caso
o mnis emin('nte, 1\ inunidade necess8l1fl d(' lodo
synlhese parcinl isolodomenle concebidolt •. Esse
liuo, 0 Sl<1liqu~ tlu"miqut d(' Berlhollel e 0 At/alt>

lIIit Glnlralt de Richol, sao Ires ohras primas do
gcnio theorico: quem ~'el'(lodciramente 8" assimi
In 1', podc 1('1' ror ('crtf) que comprehendcu pro
fundaJnI'nte a Ilhilosophiu natural. ..,

S)

Noticia biographica de Clairaut

CI..IJI<,II"T (Aleixo Cilludil): nosc('u enl P8l'il; n, d{" :'Ilnio
l!(> 1,1:), ;\nsceu qUUI\(l" /I scil.'rlcill attingia sell maior
).:"rliU de s~'slenlutiRU')O, sob 0 ascendcnte univer!'ul do ud
lllir~wcl prin('i]!i('> d('s('(,h('rlo c cSlobclecido ]'01' ;\(:'WIOIl,

Y('iu a lempo de lomor l'urte 110 immensa elnb"rn~ao ('(llll
Ip\e (l seculo pOSSlldn ('nnsliluiu a ullidadc definili~';1 cia
~('I'Jadeira sciem'in ('elc"l(', faz-"lldo pl'('~-alecel' n nlH'rein.
taO nwcnnicn (I ~iml'l('S 1'(lIIsidl'rnc;ao gi'ollu~lrica, l' .!lujei.
lando I(>dos S('US plwl1omtn"s;1 Ulila unica e nl\'~1l1(l l('i
fundtHIll'nta!. ••• Foi" I'rimn('ia.1 ~ucce>:~oI'" d(' X"\\'lon,
- '"1 fundador dll Ilwcuni(,u Cl'], ;;1('. - Il'ndo MillO compa.·
IIhl'iros t~po" tin nr<l\'m ell, Full'l'", u'Alemlwrl, nallipl Bel"·
n"uilli, 1.(J~rl\n~l'.

IJe;>de crinru;n f"i (11'~I"'l"lnJa (' ,le'i'{'llvoh-idn ~Il(l prt'llli
g-in,,:, vnco\(.o para a. "ci"lwiu qllP dC~'i(l imm(,rtfllizar SI'I\
nom('. Seu poi, 10,'0 Rlll'li;;tu Clnil'aul, ('l"l\ prof"swJI' de
mnthemnlica, ,>U rip TIlllllwtnlltl('lIo.:;, como [llllt'S d.. l'o"ili
d"mn chamoHllll n5.o "" ur, ("Hklll<1, {, geonwlriu C (I 1111'_
C(lnICU, mus tomlH'lll I" U"lroHolnin e ,', f!h~;",icfl, 1\os 4
(1I1n"s npl'l'"en<leu n 1"1' (' l\ (>S('I"I'I'('1' com SI'1i pni, pM III rio

., I.,.. , ,.,e<;' 'h.N." £"", '" ;,>,. 7".

"; I.UT.S' _, lll''M"OS. p,~ "

"'1_1 I.:""n, A"."~"",, 1'"" ,_""~, ~~" <79- .8<,.
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de fiKura;:; ;.,'OOmelricas nOli l')emcult)S dr> Euclid.''i. A,.s
!l nUllO'i jli lho el"O familinr n g'I'OmClri.. nl:.:clll'ico Inpl'li
csc;S" dn alg('bra ugl'(llllclrin). Lia DOS 10 6nllo,< 0 Trait!
1l1laIJ li'l"l db sutiOI/S £olli'ltilS (' n AlIa~,.Sl da illji"imllils p.
lils do marquez de L·lIorilnl. E 00.0; j;{ HllIlOS npl'('sen
lou Ii Aeadcmin dc Scirncins limo ,mcmOI'IO s"hre liS pro
pri(,tlodrs de quntro curvus do \.{>J:ce.iro 1-!\,11('I'n, cujn cul
c.1l10 rile pL'oprio flzc!'i'l .
. Emfim. Uio prccoC('1n('ntc so de$Cllyoh','I'u () jo\'cn Clai

rout, <[UO oos 18 0111101';. pol" \'''Ct'r~,ao '[II\' I'P,:;tou uniCll,
ohll'Ve ('nll'ada no AClldernin d(' Seicllcias, 0<) l'ul>lic;u' SUM;

&dur£/us sur Its {(l1Ir/Ju It J()lJb/, roUr/NlN. .\'i 'IU(,':;l,-;('~

(Iue 11('SS(, Irnl.ado c"poz, aindu hoje Will \'l"lg'o em tnd,)"
os CUN';()S,

Em 1733, de comronhia ('onl '\illUVl'rtuis t' fJutros, fez
)'lll'te da cOlllluis.....;J:o que a Fnul<;u OIl\'iOIl ,i Llll'0nia pord

nhi IIlt'dir ° grnu do IIwridinn", .\0 rne",mn "'Ill1'0 idl'll
!i('a C'"~mlllissao fQi ondlldn ou Pet'tl.

Com tal mooida liJlhn-~t' em mira \prifiC\lr inilludiyt'l
mcnl!' \l lheoria de ::\('\\1011 0 Iluyghclls. f;;('gulldo a
([ulli II lCITU e um "sphel'oidc llclwtlldo nQS polo:,;, As
meolidns hHoodas pelos Ilsll'on01l10S C,I$f;;illi ,:;('niOl' e Cas
sini junior llC('Usa\"t11ll cm FruIH:;) um 1lllglll('nlO do gl'llll

lerrl'stl'C, indo do nol"l0 pm'" 0 suI. )Ios "S g('011II'lJ'OS,
COll\'('IICi,los do achatulIlcnto du lerra, OhSt'I'\'IW1Illl quO' a~

opPruc;uc>; dos Ctlssini mil) (l('~'iam SCI' dcci"i\llf;;, 1,..n[llllnlo
r.,rerimll-sl' n lugares tii() con\-izinhos quI' Sl' nao JK)(linm
c"llh,'coJr 00 cerw as dil1b'l'l\l;nS entre os g-1'llU" rncdido.<::,
n,'m 1l1l'''lllO ",nher 0 s('nlido <;(,~ulldo <) 'I lin! <;(' da~·al1l.
n" lui inccrl('Z8 f;.(, f'ru !,os",i\c! sail' il;(',lilld", 'i ""'Illl" d"
ml"'idiuno em lug-arc« mUI dift'",'enlo" nn luliIUt!{'. Xal'('('u
duhi Il it!(in de <;;c forlllarelll as duas ":"I""liC;{'''s dIad;)!;.

,\ medidn ao nor'lt' dell ;)';".'1::18 10(;7.0", t' Ill> suI 5G7'--)~.

A dilrel"('Ilc;a de '.i..~ topUlS mostt'n que ~ ;;.trims do mer·i
diollQ \-iio dimiuuilldo do rolo pnr(t () l"IlllIH'(lr "IJRh'lIl('iu
o o('hnl(lIncnlo tCI"I·esll'c..

A (IU('sl:io sohrf' iI flgul"iI da lerrll, posll\ pIll' :"lew[on,

" 0) 1i"""T. Ili",ou" I'c.:imin,i,. _ l-:~,)'<I,,;di~ IIijflo"",q,,~ I \I"~""'a,i·

QUO', P'I· Cll. ~, AttTQs.mi<, A. Con". da 0> num.,o. \,,00. jf>lloo (p.>c· .;<j.

E", ou''''. Il,,~. "im .in<b b ... oum..... J. ~,<><!o dill".rtntc·.

o
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mliS r'OP ('lie nao resohida, COl ('nUio lcvanllldll, ni<::;ell
tida pOl" Rougurr, Inl quC',.:,lao sirnplificou-se pelDS Ir01l01ho'O
de l\lncll,"lurin (' de Euler. :\Ios fOI wlwctudo Cloi"llul
'lu('m, fundamlo elll !'j('ll oonjulllo {\ hydrostalicn raciolll1l,
deu us hfl~" de Ine" tralJulhos e os desen\"ol\"cu finnl.
.menle. Dala de 174:1 <ouo TI/l,'ri/: ,h fa j.(lIrt d~ i" Itrrf,

imlllortlli {raulllo, ('omo III(' dllllllll Augusto Cornie. -)
Do principio Il('wlonion,) lin frMn-illl<;:.aO, deduziu 8illdll

.'m 1752 "uo t1u>oria (Ill !UIt. J.i llllies. estudandr> a lll"'r
rn'",o till" f'stN>llo,<. \In!l'ou 1")1" Brtt<ll"y. (I eXl,li("ill';l 1\1

cinnmenw, "imlllific81ll1" "un, formula;;.
I) qlll', l'0n"m. mOL" 0 0("('"u100u no", nl'imo,;; temp"" ,\..

;;\IU 'idu, rni (l thl';(wIn ,I"!,, c"meln>'. :\lotin'l\ ,,;;.-,a 1'''''
')C("u}!n,;.ao " ('-lar ll11nuncioc!o l'(lr;,l r;::><-.: ,. \"011.<. do) C'l_
Illi'tu ,)I"$CrHldo pol" lIoll('y ("Ill H1<'<2.

lIollc~' I'N'tlI'i-'«'!'ll IJllrtl 17a.~ n N.'uPl'nn<:af> d,' St'li ",>

11lt'lll, nUl" n,·.:..:Ii~f"ncii,rll lh pl'rlul"hs,;v.,;; 'lllf" "Ill "'·u mu
\"imC'Jllo imprimiriolll Jupitt"r l' Stillirnn. Cloirnut eml,re
hC'lldeu rU1."r COlln rif....,-,r ,1<:; cllkulos dr Ilnlle~- ,. tholl COlli
22 din$ d,> dilr,'ren,:n n CI'OCfl In pnSi;a,a:em do ('()mrln no>
!K'rilwlif'. 1':",",0 ditf"r"n<,:ll, y, 1>I"III('l1a. po,i('!'n /lindn ""~I'

rcdul.illo si p.lll"ll S"U'" illllllen",/),., calcul'ls ('onCf>J'r('s--,' Illil

llluis extlclo ("nnllf,("im"nl'l ,Ins m"",:;n,:; df" Jupitcr I' Sn
turllo.

Tal pN.'(licc;a" ("'lIlfirm(j,la, ,lll\'n ,,11'IIH c,i,ll'nci" I' t1u'('
J'in dbS COIIWlufl, (·oll,.,id"l"IlCln_ com/) lelld,) ll'l\Il",ln<;ao "'~

melhant<' nil d(o~ pltlrll'lll'" 1,:"",1:' l1'iulllph.., I\'z '111C os ('011
h'1l1pOI'IlIlC'()}< 'h' l:luiraul n ,'I('I'llSSC'llI I'''' Ilun~ns, COli'
m(!nosprc\;o dos \l'o[,olh<>s d,' lIo11ey C' (Om dl'lrinll'lltn d'
Jo:ulC!' e d·Alpmhf"rl. .\S ,'olll[Jm·ll\.:oP" lll(llc\olll" com 1'",1,

ultimo, Iw"m,,\id~IS pur j0rJlolistll" ignorantc"-. fi7.CI'[llll
d'_·\I('mlJ~I'1 "trIJ1I'I'IIl'IHI"I' U r('\,l<;ao rio" trahalho>; d{' Clni
1'llIll, :\"115("'11 <lohi Ulllll '(lH'st;in (lliP clh-icliu ')5.1011"- mlll
go"- C ('nSOlllhrOll o~ (lin" do grnlldl' l'"!'Ollll'lrn.

1-m do<: (,1\1·uctcri ...li(~os dl' Clnil'llut ('1'[1 'l 1'1'lln'llIl':r,lI.
Quando jlllhlil'Oli "-un tlwol'in (IN !lIn. I.ollvr 11m P1'I") dC'

colculo. 'pH' Ii SCI' lido como ,·"ado, pUIlIi/l ('In I'i~;i'o "
tll'Olwiu h'i clll gl'lI\'ilfll)". Clllil'lllll, IClld0-0 pel'c(,j,icln,

S,,';-m,· ,I, I~il,,,~/'lo'" jHvit;~.. I, ,6.. I'id. "un!><", .-I,'.-uno",'" f'cF"I"i.....
:»J'. u~, <37, ""de K ",",' d, ~"1O d.d,i-., "tie "._"., ,,,b,lh., '0<'"'" C1.i,",,,
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fcz logo puhlicll conAssao dc seu dcslize. Vma YCl: Vol
tnire perguntou-lhe "i 0 jlll;.:"a~·a Cfll'(lZ til' se 101'1101' urn
physicQ llisiinio.

- O('"('"IIPO('-\,os ('specililmeille de liUcrollH'a, respondeu
lh(' Cilliroul: p<lN:luonlfJ, a julgnr pOl' ~'O$rn: ensaios. Ilunco
pa;;s{ll'('is de lim sahia mC'dil'lCr<' .. (Vid. t()s[)o)Rn:T, Vii
dl VoJturl).

Bossut, que a conheceu pe$SOillmenle, pillla-o como
iIIf(lvel, dace e lIwi delicOtlo de manciros, pOl' forlllo a
$el' incol)07. de ferir 0 8mor jlMI'l'io de outr('Ill. Cl'ilicondo
coni I""SCI'\,(I c com hnmduru, 0l'ploullio ° ]ll'oposito, com
conlwcimcnlo dc CUIlSO, df' modo II nao SCI' ncm pr(l(ligo
ll('m IlWlI'O de S('Uf! clogios "), Goslavll do retiro, milS

sua<: lX'ltu;&-s 0 1("\ f1r<lm a fre'luenlflr a sociNlade de seu
tempo, Te\'e como discipula a celebre Mlldame du Chil
t('lel, para quem ("sere~'eu, segundo diz{"m, esle;:: Ekmlnf()s
Ot Gtolllrlria" j, Esltl damo, que multiplLcllva menlol
Ill{"lllc 1Il1"e al,!:'lwiOlmos pOl' oUlros noH'C, lr'mluziu t\ ohl'u
d(' X(,\\ lOll, Pri"dpiof "l<Illwlloticof d( pllil')f,,/,!lia 1II111Ira/,

OJ Em .~•• 'f"ob.;••M~..~e', Rou.... ~, r~l~ndo d~••,;,i... (ei". ~ •• "
;':",il,~, ~ ..;", •• ,de,. ~ d. o,;l~,"'"" 'I". ,inb~ .,,'10 ,3 ."no.

·Cbi",~••m .... c.n••;,,;;u·" ~o , .."bo do P,~fi,,'~ <I. /., mOl d .......'0
e<p<i",;, 0 _l"" '1~ Ir;',,'" lb. <ldo, ........~""'n. pol~, f<>t1D.lr.. 'I'""
""" kic".... ,,0112 ~,.;.." do 1...."velbmda do 'odo. '1"""M 01••",....11<

1,<"1'<>. (oi " ""'00 'I"" .1 "' ' .. 'i" •..,..,,,<o d'.... ,ode>" _"do 'odo 0 boo-. ~~.
~oIlo 1""'.....

• , M.d.me Roland.• ,••i""",. ,·;«i .... •.•0"'"0 Ibr 01........~~f~'to ....omt.,
".....'" ."" i ..._ ..nt•• ."'_,-i.... •u. '1',<0<1;<>, 1IIUi,,, .<I,-q"..do " 1"", ..
'1"''''00 IOvro d. CI.,i,u' ",",,'·.m ~ "a'o'''' {,mi"il, ,m ~.,.,.j mo;. pt~pon ..

fO'" " d.li.; •• 00 <0"",10
.'i"o';"f. "'..'mo';......ftim<n.or, bo",.", ';'''1,1... d. p ..... , ,';"d" "'" di~

pal.,,,., <'m m." poL o.b""-'n< d. ,.1 .,<>0.10 <"Ii.d~ ao 10\-'0 d. g.om.tr;~ d.
Ri,·.,d. q~. do tid re d••"••b.lP-d... tJI. "ntr"~ .n, .o"v.,...,"" ."mm;ro,
• ob....""· ...r 'I". "••:.,,, ",O' d. CIa;'.'" "'" "onvi"a.. m,,;'n "",i. pa'••• ...,
f<-'" q~. <D " j ..... l<' no d;. '<;l;~iD'. ,,,,.'x.·... 0 .>.",pl,. 'I'" t'Rho> .....~
podof rd:ado • bei a~' '''D' ><d••"Io ,i",pko ..... p""..; .... p.io.;pioo, •

"""....do .0 ""'."'" '''pO 'I'" .,.. 01>.. "'" ... ",;1 < 'I'" "'0 ~",,";n,," " _
pnru,;o p,;""" <loll. ".'0 '."'pO '1...."'0 ." c....j..... " .......h _ '" i. to

~do. to"'., 0 "","do.so, ",p;~l"" do "m <.1>0 0 J'rn, ;"d,,;"". _"•• ..,1. pta.D-
cha. Rio·",. d¢sc" opot.,,,}",, <mp'" 'I". dolla m o,do. 0""0 quolq"., ,.ria
d...j.do .omp'" .. ob,., ...,im, poT,<m, ".m .. ,no ."",••n'o~ '.1 ide. • d.
,o~;a\'. m. "0\0 'Jo ".,,,,~Im.. ,,••omo .: .. ,ro,..... ol. pi",. mn p.~,Jo d. rl.·

,".Io~. Ie" ""' I;v,o ;"'~' p.q~eno, • """ n'.", pop,', d••·• O;,>~O «,,,i, ..,.
jn'.r...."'" .,.,,~ ip'~. A I,,"m.',;a ."",.,•••-m. '."'0 quo oJo ti.. ".oc,,;-

t!a(. "" ,lr.b"'; ",. dL"" m. ""'r""o" lo~ q"" ", i .< <q".,-"'. do
...., prim "'" f'"~' ",.nd.; "''' lonf' a D1"!"piic'dad. d.. r ¢ <Of , q""
era ....lko< I.. bon. "<' 'I".......... ~ .....'1"" ..,b•• rd {i "
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quc foi N'\'isttl 1>£11' Clairaut, 0 (llIcm s(> aUribliem I,S CI,Ill-
mClltorivS qUI' (I aeompl.lllhllill.

Cloirllllt morl'CU a 17 de MOli) d(' 171J.), no idftdl' de 52
IlnrlOS. $ell l'fti OClogcnorlo, {linda sobre\ i\"cu-lhe um onno"

Os \ersos scgulntes rOl'om dedicudos II Cltlil"Oul, e rc-
s.urnem sells lrnhulhos ostronomicns:

Par us (ravallx la Ir;rrt a dUll/g.' ile jig-liN,
La !lIul vit par lui us lcarls dtv"iles;
Cts g!obts c/uvrlus, ,-rrlml Ii 1'<I71t11furr,
F,:w'nJ.'l !(/Ir relour, II sa tl()i.\' rappdts;
Et SOli (aleu! profund, rival dt 1« m:/urt,
Dlmof/(ra Its surds If .\r.doll rh.'dis.

)18s ]llll'U llIelhOl', 1)01'3 dl'c-isinuucnle ('(lraelcrisur 0 \-:\

lor de Cloiraul, " hastanle cillll' as phrases que III\' de
diea 0 .\1e$tN' dos mestres:

«Estc pre'lmlJUlo (t; f:'c<lJnelrio p."l'lilllinnr) (le\t~ nallll-nl
m.'nte COme(:o.· pOl' umn hOnlen(L~em especilll on g.'fwd,'
£tCOmetra jil cilnd,-' como s,?ndn 0 ullico que up('lf(·i~().}U v
ensino lllatl1l'matico (IntI'S do a(h'cnlo do IIOSili\isIllQ. I)
principal eOllslruttor do nH~Cllllico ('"('lesle nao drsdenhou
ahril' sua nolwe {"UI'I'cirn cllil,ol'(Hlt!n 0 m{'lhor Il'ulndo (ll
ductlc" snl)l'e n gcolllCtl,jn pl't'liminHl',') _\rllSlflI)ll", l'cln
primCil'fl V\'~", 0 ,'nq,il'ismo clo"si(,o, dlo rez l'(!sl'lir' dil;lll'l
m\'lllr (I fiJi(l<;.ao logi..o dllS lll'illt"iplll,g 1l0(;0CS eSlubclecidos
llll anli;;uidodr" Ropidaml?"nlc IJ!tCI'ndo Vola 1l1101'l1UIO ll('U
demicn, c",l(' esl,u\;o CSj:KIllI./lII(·o llll I'Cg('neril(".'iO dido("lic8
Prolli'lr<"lu-lIlt' ,''''pecialml?"nl('' n nd\'f'lIto syslemnli('o~. ,.)

JIIS!:: FELlCL-\XI I,
Tra\t,,,,.,l un 1(1)~l'i('io 11(', ~ .

.Y. ~... J ". "J d< .. ~, ,/< I~08

'J U ..;,." pubh<ou 'u> &." a •

,~ '''~,< .. "aU'-'> d> ""', '"j p~bl;<.d •
'H~ "'1"" ~"" \ 1", """, ;nc"m",,,.,·.l. I

,oJ 5"""",,,, p... , ,~."

• '" ~ • :I! '''00''
;('f 6,.,,"
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Notas do traductor

A

As demonstrayoes em geomeLria

As !>olanas (](' CIlIil'l1uL II rcspcilO dus demonsll'O\:O('$

geomelrico$ !'otentrinm qunnto $('U$ elem('olos yiel'olLl (',)jJ

Corl"('I" lJiJr(1 U ,'e8enero~'5o <10 ensino mothemolico. C(\IlL

elfeito, n molhemfllico, l'CpulMln 01(- ho pou<,o ('studn illf;i
pid!), c!'tudo infecundo em 11l{llWlICill()$ esthcticos, [w('('isou
de UlllO !'cgellcl'1l1;30 Clli ([\l(' SC eXllurgtll'om 0$ stlped!ui
,lud(>s pedflllh''''CIlS esc inh·odu1.it'om concep<:ucs s~'m[!othi~

CllS, l~-pos de )·(H'jfollll!i,lfl,l,·, (·lllros, precisos e COIlSj"'(('lIt1.'fO.

Os.deloll1\'S demonsll'otivos, no of011 de ludo I)UI'I'('I' pr<l\'i1r
cum !'igor, tizcrum do 11lUlh(·mutic."l unl estudo cmmol'Ul1ltodo,
CIO (lu(' 0 ('spirito St' trlllls\'io\o (I ctlda posso com [I!< \'1'(>

eCllpai:tX-s ull(llyli~8."', $('1\1 l'()II~E("Uir fixar (\1< IIltlis ul"is
,"rd"rl..s.

ElIdid"s le\'oll tl!i! miuo;os I'"lblllorios a um Kroll l'''W
:":"r(l(l,), I>or nInde) que ('Ill "eus elemcntol<, 001110 dll II,wf('I··J
~o 11th-ill;:!') ,\n" jO\-CI\>; fllcillllcnte <;,- fatigo no meill d,''''\('
"nc(lJ,I"\~",tlmll'llt() ((lld/(f'Nr(mmlj tI,· detolhes (!omOn'<lru
lin'>" (' tl"S ll(lullOS IIlUit~I" \t Z(''< ,·u"ta. gr;,,'ur 1111 1t1<'lllorlll

liS \'crdode" (\ue imporlo c'.n..",r\!lr: (. pol' isso flue (I ,''<Iud"

,In ~eOlIl('ll'io, e"to (,!<.)>f'l'i" I!" po!r;;.tI'O do )",!::"lca. II 1,'"l('O"
""piritos Ih(',.; sorri" ... J

.. ~:i,,, q'" ~ '._;><0;'" .k E".:":" ~;, \.,;" '0 Com... '0 .,p,"e;" ,.. ,"f~,·

';0' "1'''';~« d, d~bo'"<~o ~'"~..." 'e;;"' •.!;' vh,,,, do .,.h.~~. ~e<>m<"ic.•
•;\'" C"""';o ,10 ..~""do , ...... , .b",~.;(o. "ll"'''''' "''''l''C "m ,heo,;CQ'I ..e, «".

'or 0,;;:;",,1, .p,c,e"'" "I~ .. "•• ;,,,pool_,,,ci,, hi" ,ic.'. como 'n'. "I"'""'''~,k """
,.1 pu.iti,-i,l.dc. 0 .;, .d"."h, <Ie Um ".""d" did.e1k.. , d;S"" f .. llet<, i,,:ci.1 .1"
i'''';'\li<;;;o .I«,,,dti .... p,o" ..d" a.s:.,. co",i,,.,.o;. deci.iv" ~ ~ "",i.,,, "";vo,,.1
'~'1U:,;d... ji vela ~.ome<,i.,. \1••• "'''''r<>.i<,'~<' d. £"did<~ i"dk. ,,,"1,,,,1\,, di;
~dl ..:,t."et. do< ,'."hrl<;... 1.·.,,,,01...... q"~ "'"m """'0 L'<;o<lo. ~ 01.1"',>1
" i".d~ n"m " ..i. ~«)fu,,<!ltn><:nt~ "phi.,;co, l'"i I"'" ~"."t;, a ~'IfCO" <I, ro'
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Clnirnut emprelll"lldc-u (' cOllse~uiu rerOI'IlIUI' ('''1 1"'111 n
demonstra,<5o gcoml'tricn, nh<::to'rg-cndo-a d{ls d('lTIll.siu" I'U
didinntls. )lllS o.s g('OlHl'lrll<; mod"rnos, que do Ilwllwmu
tics prelt'llIlcl"tlm conSlituir umu in"x~'Ota\"el rO:ltc ,It' l'ooan
tocr:lciu, Ilzcram resurgil', com Illn I)('rnicioso l"('(lUinle, {l'<
minuciosidudes d(' Eucli.ll',;. Tal (' (I'~al pn"ll'cde"{llll o.s Ilui.
micO'S com u llQIlWllcinturll. (iu~''')l) d(' :\lor\,('<.IU (' Ltl\-oi;:i"r.
dcslcrrUlldo us obslruSl.l,) (' ral<::u-: delinmin(I~Oe'< nnligns.
dernm-IlOS 11111 urtificio ~llhinlne!ltecOllcehid,): os nll"Jrni .. tljlj
modernos, rllzcndo Ulll • sulta pm';l II":lz. inll-odU7.il"lllll 8S
dcsconrol'midndes ononlllticns, II') hiz8n'ils W(""r'<lI " os ee
I'ChriJlo$ qU/logmitJI, "mhos l·/tdieue,< lidO$ em gnUJdt· ,'Stillla
no ('ngrimall~odo ,/uitllim tJr%,m;m U).

o Philosopho Mml igual (0 '1ue ,,('iu p"'l' tCI'mo UC$S" ,'11
tonleccdol'n onfir·quia. Ou~,amol-o, pois, a I"csp0ito tlos Ile
mon"tr'o.~ik8geomdrlCo.>;:

,r\;: pt'cei')o $ellJpl'e destilHlI' liS d("IQl/lfrll':-u, segunolo II
elylllGlop:iu dcste 1l'l"ll1o, II Ilwllil"'ltul' I) cncIlUl'HmeJLln, SClll
tel" cm vist.. Uftlll {'Pl'tC7.'\ fluc, ol.'m d,' muitus VCZI'" pod,'"
$('1" uircct(l, pooerio. hnbilllnlnwnle I'csldtm' da f..·.

Xo ctlpitulo lltltcriol', ,I"i "spontullfO(ltIll.!ntc Illll """[(\1'1"
dt'ci"ivo dl'sl.I' rl'gil1l!'ll didoetico. fU/.end!) ohi urn uso im
portanti' de urna h'i d(' ulgi'l>ro ;:ul'eriOJ' {IU(' II Oh;-l'bl'o (,1,·
menlar de modo nl'nhun\ pool,' rundar, emh"ra poss" {' d.'nl
C'mprcgol-a. \"0 "'l-dod,', II Ih,-orl'ma ~"l"/ll 801m' (, ;:l"llll
normal dn equar,itJ rc~ultntlll lIn climinao;a.) $(' Iledu7. II.· utlln
douh'ino. (IU,' ,;erl] "uOici"nl<'llll'Ilt!' indicuda Illl cUl'itull' ",,
~'\tiJlle. A cOllsidl'I'II~a() d,' IIllm tul COIlIl('xillUtll'''' l,Ilda\ill
e>:lnlllha U. d('t(>rmil\lw~" 'JIU' lotllt'i dl' carnct"l"iZlll' ('''"to

t1lt'ol"io, sendo ",., ""\I vulol· lop:iL"O que 1.1 isso till' d"t·iJiu,
apt'zor de SCI' clio '1llo<;i d""l'io« II.' eftkJJcio SCI"nlilkll,
POtle~se conlUI" 'I liP (I \"i I,(,r ,'HlI fOl'necidll, lite h'rill i':';lllll
mente lH'eSlud", Hiuon {[\lando 0 lrabalho di,lru'tico llau tile
tin'ssc conduzid" a mnnifcstlll' suo. ronte, t', (IUal 0. f,' f';Ulr
pt'iria sempl'{,: ('Oln<) 0 fi\7. lWO\'isOl'iulllcnle llMj()\CllS dis-

o;ooinio I:.eol>\."ioo o"n'" "' ."bl';.... do, Jial.«ico., q"•••!< .>ti,n,,,,1 p,of,."""
e",pugou p",<'u~u<, .I«",.i"do ,"i"""io,." cuj" .,"pi,ie.. imi .. ,,10 '0'''0''·'. "co'!e
ro"o i"..cu,a... 1. ToJ~>ia, .i elt. ,i,.,,c ,i<lo mol;' emi"ente, ,",i~ ji 1""li<lo I"'."
ehot "rna <0\ oon<liollo ""m .110'.' 0 '·c<d.,ki,o «pi,ito d., d.""ob."a., cujo .ac.rI..·
mo"',, de>i. en'ao , .. m.i. r... il do """if."" q,,,, <Ie di.. imula' .

\<<;< <,.... o.;o"-r~. I~Mi'l'" !<>,it~. Ill, po;-. ,,;).
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cipulos dn I1umnnidode. Devemos tnmbem reconhecer, qll~

esle regimen con"em mnis Ii geometrio que Ii algebra, a
qual, puromente relati,'o 00 methodo. roro comporta a util
inter"en~io dos theoremas desprovidos de demonstro~o,

ista C, de ligtl!;:ao, inducti"a ou deducti"a.
Urna jlldiciosn aprcciao;iio do passodo geometrico oxplica

o introduc~io dos habilos oppostos pela fatalidade que obri
gou 0 surto mothf'matico 8 nppareeer num meio que 0 as·
Cf'ndenle melnphysico entN/otnv8 nos sophistns disposlOS 0
cont.estor as r('grO$ quoesqucr. Foi pol' isso q\le 0$ ~eo·

mrtros dn antigllidnde se ,-irom or(\inarialll('nie for;;:ndos a
rodClll' tudus suos no(,:oes de urn app/lI'clho ar'gumclltnlivo
que as poudesse prcsen'al' de taes otilques. Lines destu
nceessidnde, a despcito da anarquio OIodemo, pclO$ cos
tumes inlroduzidos an. idnde media sob 8 disciplina cather
lien, os melhores goomelras do St'Culo dezescte foram
esponllJneamente Icvsdos a se dispensar da orgumenlt\~io,

limitondo-se n sssignnltlr a flliafiO.
Si os successores delles por outro modo proeederom, roi

isso dC"ido, primeiro, llO uso crcsc('nte do al~ebr8 numa
elohoral;ao sobretudo destinoda a desen"olver 8S concep
~Oe$ 8nteriorcs, depois, 80 ascendente do regimen oeade
mico que entregou a culturn mOlhematico us mediocridades
lnboriosos, Pode-sf' nssim comprchcnder as diffieuldades
que 0 positivlsmo f'Xperilllcntou para completar e s~'sre
matizer os hubitos didnctico<:; que a idade llllodio esbo<:ill'O
SClb n discil)lina eolholico, dignamcnte resumida no sen
tell!;6 que eEcolhi 1'31'0 epigrophe Ill. l'rC$Cntt" ,·ohlme.")
Esto disciplina eSI)Qlltolleomente "" extenders do thcolo-
gia 11 metaph~'sico em "ir[udl' ,Ie sua oflinidsde dogmlltien,
IIlaS sem nUllco IeI' obrangido tl seiellcio, cujo naLl1I'ezo
s,', comporlava umn regro emanada df' ~ru proprio acio.
E· pr'cciso, pois, ref.'rir u funda<;an connexa do sociologia
.' dn. religiao da lIumanidode, 0 adwlllo deci<:ivo do ver·
Iladeiro regimen didllctic/!, illi>tillcti"nmentc i>urgido enlre
os mool'rnos mnis eminenle__ , Com '1$ hobitos jlro(undn-

OJ t:.", '''''"''~'' do 8,""de T""" .. llK ..::>_,,,.,, n, i",i"'II"~' Chyi./!. tiber

1\', ~.pu. X\"lll, iu /i"';' " • Kg";""
V..........t'" ., ."I.y"li. i~Jli"",;"fi"'''' PV"i """I, .... ),'u«'" .« i,,'

/yi.S'y, {l'o<b "..1" e ;,'·e";t:.~o na,,,,,,l ~n ""....i, • r.i, ...to po«<:olo:l .....'"
;"f,;.t:i1-.~.
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mente in\'et~rados entre os oceidentaes, esle regimen Ie
ria eucontrodo difficuldsdes insuperoveis si (I uni\"cn;olidode
do disciplina positiv8 113.0 tivesse ligado seu odycnto ao
dn reorganiz8~ao moral e politics das populo{"i;es man
I,\odos. A ligsl;ao resullou sobreludo do necessidade do
cullura enc~'clopedico, que nao se podia prcscrcvcr A idodc
maJuro scm orplicnl-a {t juvcnlude. Ena fez dircclomcnte
sentiI' (Jill! 0 ,·jcio principal dO$ hobilo$ cmpiricomenlc
COlltrnldos com os esludos mothNnolicos, consislio em dc
Si.'IlVOlvCI· 0 espidlo rc\"olucionario IHl inicio{"iio dcslinodn
a superol-o.

Todo 0 onol'<{uia moderns grllJuoln,entc resultou do ns
cendentf' quI' a rozao tomou lSohre a f~ no ultimo phase
do idode mMia, mau grsdo II resislencia do cotholicismo,
que, surgido do rociocinio, quebrolldo a conlinuidllde so
«illl (' menial, nio podia f'\'i18r ~melhantes conflicl05. A <

medida 'tue 13(' dissohia a di<>f'iplina mOllothcicll, dC5en
\ohitl-se 0 indi"iduoli5mo de monciro 8 mQlivar, entre os
gC<)lnetros, 0 consen81;ao dos hobiloS proprios U ollligui
dllde, \isto como os flophismos ontologicos tendiOlll a pre
\"olccer d,' novo. Feli1.mCnle, II siluo(,;io tornoll-se in verso
quando 0 I)O$iti"ismo surgiu; porqllunlo clle poudc 1101"
mnlmclIle tl'ansfOl'mol' os costumes empil'ieamcilte d(lsti
Ilildos a pl'Olegcl' 0 espil'ilO SCii'lllillco cnnlro 0 juga theo
logico (' 0 du\'ido IHf'laJlh~'5ieo. Toes e05tumes. persis
lindo, lendiom 0 lornor iOlpoflSi\cl toda N"orgtlnito(;ao ('spi
ritllol, nhrigando n f(, demOIll;lro\'el a fiCSl' scmpN" d('mons
tr'ndn; n que l1UI1CO IlOde $er IlICllomente rf'olitodo, m~mo
elltrt· os melhores csllirilos cnn\'cni...ntcmf'nte eulti\'sdos,
Soh urn lal Clllllirismo, 0." E'Studos dCtillOdO$ 0 Ilreparlll' ()
a(\\('lllo Uni\'ersAl do \'(·r<\adeiro poder thf'orico, I'rum fi
lltllllll'utl' dirigidos con Ira seu 01\'0 social, em nomc de
limo mol eomprehcndil1u ncccssi(loJc iot('lh·('luol.

Ess('g COslumes, mcnlalnwnl"', Icndem 0 de!'<\illl' (la fili(l
<:;5:0 10giea aosor\"Clldo a ollenr;1I0 pda orgllmcntnr;5:o seicllli~

lica, ondc codo exnnw limilu-f;\' II conflignar II C('rlCZiI rlf'
umo doutrino scm illdicul' 0 mlll'Cllll d... Slltl r(>I"mlll,'ao. Tn!
roi soorrlurlo a COlldurto .10 Ifllliol' do" PUI'OS gcollwlras,

\, {jul', 1150 ousandu il"SIIS so flul' no Illcthodo inflnitcsimlll
rn\.'in nAse,'nll', erell-S.> (JI,ri,l{odo 0 expor d.' "ulIU modo
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tl':; dCl"COberllls quI' elle Ihe ministrou.. ) A exemplo seu,
mas Sl'm os ml'smos motivos, \l fUlldodor da mccallica ce
leste (Ilteroll lahOI·josomenlC' SUfi obrtl pl'ineiptll, disfur
f;undo nella 0 filio~o de suu doutrinu ptlfa St' conformar
corn 0 empirismo cln....ico... )

Annexa (I religi 0 da Ilumllllidade, -0 educcl(;ao enc~'clo

pcdieu devc sempre vi!i<or a des-envoh'el' n f(- positivfl, em
vez de ncoro\,oor os discussocs scienLi/icas, cujos vieios
intellecluaes C'qui'-olC'm (I seus pcrigos maroC's. E' pre
ciso s~'SlRmatieOmf'nlf' ext.·nder 00 ensino universal os ha
hilos pclos (Iuacs 0" m{,lhores Ihoon~ do scenlo d('z(>sclR
esponlclIlcam(lnlR llnnunciu\om 0 estado normal dll rudo
humana. .\Icihor apreciavel qUflndo as proposil;OCS 81' rc
duzem a osser..~ hem coordenadas, 0 encadeomenlo 10
gico, para 0 publico e para os pensadores, t.em maili im
portancia que as pro"os scienlil1cas. .-\s doulrinas posi
livas, sendo attribuidas u lIumanidade, segundo uma sa
oprccial;;ao de sell advento historico, odquircm uma auto
ridAde dogmolica que pode sempre basl8r oos verdadeiros
crenles. Sob este regimen, a demonslrm;ao ospira 8. nl8.

nifeslar a filiacio, sem se preoccupar com a cert.ezo, cujo
verifie-ar;.ao exigi ria descll\olvimcntos secundarios, que fo
rium logo pel'der de vista 0 objecto principal.

Bascados em motivos sociaes, os hllbilos proprios ao
raciocinio normal obh\m urn asc~ndente que seus fundo
menlos intellectuaes nUIlCfl Ihes wriolll lK>dido procurar.

OJ Ref.r.·.., a Arq"'med"•. cuj". ,,,,,",ll,o. ropre.e,,'.n' 0 .,"""t,, do cale"l" ,,,.
r,,,,... i,,,,,l. 0 Nt<IAM. <i• •.dd·""'" (,,; p'" .Ilc ",,,i,,, ...pregad". ba"....do .i"'r
,,,, "'pplica~lo ... fino de M'..mi....... 'tUllo do .i","mfa••ci. pa 0 dia"""t<). oPuo
d ••p. ~ ro_~ de Leib., di. AOlO..O (,;, ""', bou 1>i.... dig............
e:-c<pfll. ca .n.",. pri ..i,;.-u d. Arq"i oob...:., _id•• ;eo-
"'.,ri.... """oilti.do .m ,cd".i••• 61:0"" '''..-'Ii"... em "lem.."o, ....';l,"""" . p.,.
(itiV"', T. P'!:. ,S,.

"J Tr...·.. d. ~..·'o" • d. ,cu, ('MI"SQ;M" ""tk."li, ;.;.,i;i.. m"tA"N"';'''.
l;cgu"do di. F.,.".ndo Iloef« (Ifilt. .It> ....'AI"'"I. ""If· .sa; /f;U"'" J. rA<

I._I•. pag_ ...). ,<>do 0 lioro d< ~'''''<><I e 0 .... I""p <!eoIto<ulroo;.... ,,,,,,,,<>do-,,,
pO<;'oo de di5ci1 ;o••I~g_io.~ 000 ..piri'oo 1><.... ~doo . ......, ... '1;"""
Euler. '1;_ ~";go""••• dill'iculdodco dc , ..... l.;,o... N...·'". i""'", EudNlea " a
.rei. COOl .. axiomoa, o. "",'ulado., .. M6"i~~, g...... Doa IOu li",o, c" '1;"'
• obr• .., divid., 0 p,imc,'o, 10'0 n' ,<c~lo i"ici.l, <"".ip... on.. 1.."m..·••]>1'''''·
.i.o. do .... bodo \:"""ro'';co '1;"" " .",,,, .mpref"u PO'" d "n",•• ,od.. '."
I(.~poai<.:;.,.. 0 li'TO 'ac.i", i 0 <kci';yo•••or.... d. ob reo> pot ,i."lo D<

.11»"'/, .,.<U_ah. ll........ ob" 00 "-{G, '" .wob<k< "", rqr...., ....._du
r<p<Li< Jf<i~>tJI.
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l)cve·sc olhor 8 religiao lI11ivCl'$ol como se (liSlinguindn
dus relie:;iOes porciucs solll'cludo pol" sua aptidao, tlo espon
lunen fl1l8111Q s~·stemotic3, porn combilllw, 11(' cora<;ao (' de
('spirito, estns (luns fontes de nUlol'idad<', elll visLa da no
turczo de sell Jwincipio gcrul. .) Religiosomellie julgados,
('stcs nppcllos obsolutos It dCll1ollsh'lio;:ao cOllstLlu('nl ]'c\,o),
ills dos "i,-os contra os mortof', llspirando u fozer pre
\ok-ccr 0 raciocinio individual SOUl'(' n razao collecti\"o,
prodamada pelos interpretes da Hurnanidadc. Primeiro
de ludo, .nus devemos considcrOI" semelhnnte condUcla
como direelamcnte inoompolivrl com a ordcm normal, por
quouto emana de umo disposi~io suspeitoso, sinao hosti',
para com 0 s8cerdocio fundamental. Dcpois, deve _mesmo
ser julgndn como radicalmenLc conll'aria It rchgiio pasi
liva, pois aspirn a colloclll' 0 1I0mcm em relof;iio imme
dililn com 0 !\lundo, scm 0 inlcr\"elJ(;ao neceSsaria do Ilu
munidade, que e u. unieo fonlc real Innlo de inslrller;io
como de o~o.

Approximados do disciplina theologica, estes habilos,
que 0 empirismo geoml'trico tendeu a perpeluar, confir
mam a inferioridode do estado revolucionorio em relacio
80 eslado relrogrado. I~' preci~o olhor os deuses, e de
pvis seu unico herdeir'O, como tendo !lr<n-isoriomenlc li
godo 0 Homen 00 Mundo, antes que a Ilumonidade esti
v('sse ass{ls descnvolvida para directamcnle cxercer 0 of
ficio prccnchido indirectomente POI' sellS locotencnlcs 00
jecli\'os I' lulOrcs sllojectivos. Eis ahi como a disciplinn
theologieo ern mois confol'mc 110 eslodo normal que 0 IOC
gimen didncLico cmanodo do empirismo scientifico. 1':).:
Icndid8 81f'm d(1 c\"olul)io prcl'oratoriil, ;1 inlluencill dest{'
regimen lornou-s,' purumellle !'C\'oluciolloria, (> constiluiu
o principal ol)fllu('ulo 80 oscclldenle do Ilt»'itivismo, per
Iud/ado llssim l.ela mo\·imClllo dande sua fe le\-e que emo
llur a principio. Si 0 81vo social nio tivesse sobrcpujodv
tiS impulsOes intellectuaes, umll prepllrll\{-io, sobreludo des
tinoda a fornecer a bose theoriCII do vcrdodeiro sacerdocio,
tel-o-ia finolmente impedido de sc desen\'olvcr, elimin!lndo

'J 0 po-;n~,l';" 1I~",1, a qu~ A. Cot"" .. fOr."" ,; ..te: 0, "ion 1M "'''';N'.•
"oJ,. ..... ......u, T_,."MI#,1<'" _IH.
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()l\ d<'uses sem Ihcs subSliluir n lIumunidtlde, 0 que de~lle

logo foi julgodo controdictorio.
Exominodo em seu conjullto, 0 "regimen didaclico egtll

belecido sohrp II confinnr;n syslemnli:w.dn, " irre\"ogo\'el
mcntc motivodo IlClo COIICUI~O nOl'mnl das Jl(!cc9sidullcs do
cSlllrilo com (IS cxi~cllcios d(l sociohilidode. Slia nulUI'C1.0

. mois 0 upproxima dn diseiplina espolltoneonwnte esboi;lldo
no idodc m(>dia quc dos hahitos t>mpiricament{' desell\'ol
\-id05 pelo re"'olut;ao occidental. A tim de melhor lndieur
esla offinidade, formulei-a directnmellle jun\.811do 00 titulo'
deste \"olume as duos maximas,·) {'ssenciolmentc eqlli
\"olcnlcs, que defincm 0 regimen catholieo c u s~'stemuliHI

<;iio I)ositivisla do entcndimento humono. Morolmenteeompa
rOdos, as duns disciplinas tornnm-se n18is eonformcs, pois
que {'1I0$ sao igualmenle fundodos sobre 8 cu!tura conti
nuo do corot;ao, sem a qual 0 espirito nao poderio OssUs
gOS\.8r 8S demonslroo;oes que com porta SUA submiss:o ne
cessaria. Finalmellle C precis~ considerM 0 regimen di
duetieo do positi,'ismo como tendo Ilaturalmcnle cxigido a
c1..borar;iio afTcetiHl que forn('ce a bnse direc\.8 da religiao
dn Humanidude.

Ahi est{1 como a indi"isibilidade I'rol'MO (, "erdodeira
s~'nthese nao permilte refornlar 0 ensino do geomelrin
scm tel' csseneinlmente inSlituido a l'Cgenern{iao universal.
So rcln vcnerar;ao se pode renlmente efTectl.lul' n lrUllsfor~

mo<,;ao necessllrin Ilos aspirm;oes a ft' demonstruda em in
spirnlfto do fl!- demOllslrsvel. Es\.8 inte..vell~o mentlll do
mois usunl das Ires instinelas sympnthicvs. estli normol
menle ligodo {I das duas indins<;:Oes entre 8" (Iunes {'''Ii;
(,CI'Cbralmenlc collnc8do, lunlo d)'nomicll como cslaticll
m('rlLc.") Goncebe-sc enmo 0 conncxidodc diree1a ('lllre
o cslabdecimenlo do "erdlldpiro regimen di(lodico eo od
\'I'nto dn unidade rell\' ao mesmo h>mpo indi,-iduol c col
leeti\"u. Tnes sao os molivos especincs que deo,:em sem
pre dispor 0 sacerdocio positivo a secundo.., e mesmo a
eslimular, 0 solicitude das mais em relaeao 80 prolongll
mento assiduo do Cllltura moral durunte a inicia<,;ao enc~'-

0) Um" .: • Jj e;,~d. de Th. de Kemp;o, ou,,,, " • S<llu;n'c 0 H.",cm <InK,

....i• • ",..u.•"""nJ,.......·.. • 1f""",lOiJd•

•oJ Sio 0 .!'tV •• lwu"'" ...... d...... ,""Ii ....,3a.
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c1opeolicll, cujo SlICCCSSO della dCj)('llrl(·. em vidoso em
piri'lll'o Ccz particulormcnte que os gcomctras pfll'liciplls
sell1 do desostroso desdem que as praticas utfectivas c
religiosas mois c mais inspi,'uram (\ todos. as occidcntaes
dcsde 0 flm d11 idade ll1(>diu. Soh a disciplinu positivu, 0

.. sexo que IlOf' transmittiu as coslu\nl'$ covalhcit'Csco$ re
conhecer{l que 0 dever e 0 intcrCSSB (10 porler thQOrico
conCOI'rem para fazCI" dignomenLc prevalecel' 0 COl'OQaQ
::>obrc 0 espirito durante 1I iniciu{:3.o cncyclopcdico, mesilla
dcsde sell comco;;o.

K preciso agora completor esta explicar;ao rlecesslIria
indiClllldo « regra cspcciulmcllte deslinoda a prcvcnir I)

exageroc;ao de tal regimen. E' do HumolJidade que deve
scmpl'C proceder a ensino normal, que le"o a melhol' li
gar-nos £1O conjunto de nossos antep8$sodos, em ,"67, de
desenvolver urn isolnmento tao irrneionol quanto immo
ral. Todos as esfoN;os do Sllcerdocio sao ahi pois diri
gidos pllI'n 0 estabelecimento de uma digna filia\:ao, tao
isenla de pedanlismo como de dcsconfian(,ia, Urn lal cn
clldcamcnto deve scmpre lender u consolidur e a desell
vol vel' u lei de continuidade, que resullle a urn tempo a
philosophiu, a moral e mesma a poesiu, segundo a ver
dml(lira theoriu du unidade fundadu SObl'C 0 uniio. Suo
upplica(,iiio didacticu resullu da concordancia n(lcessariu
enll'e a filia(,iao dogmutica e a successao historicll, ,"isto it

confOl'midade fundamental da inicio.~ao l'essoal com a e"o
IU(,lao social.

Todos estes moti,'os concorrelil pura regular 0 surto
das de1l10llstl'a(,loes proprias U edueugao cneyc10pediea pelu
neccssidade de fazer u$sa$ resallar 0 eneadeamento tlleo
rico a lim de que a conLilluidade nunea seja altcl'uda.
De"e-se agora reconhccer ([ue esla lei pl'escreve urn des
cnvolvimento muis espocial Ii medida ([ue 0 dominio e'ne
nos concreto, si hem que u propl'io. algebn\ sc dispense
algumas vezes de (jual((Uel' prova, inductiva ou deductiva,
Umu sii cxposi(,iao dil gcomeLria, sobreLudo preliminar. po
deria rnuitas vezes evilar dernonstra(,loes que os antigos
julgavarn indispensa\'eis. porque a simpHeidade das no
\foes correspondcnles pel'mille sua ucquisio;;ao isolada e
espont8netl, Refel'idas u regra precedente. eslas provas

{;
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de"em ser algumas \"czes normalmente ffiantidos, sob ror
milS melhorc8, Il fim de fozel" ossas rcsoltor 0. 1ig-t1~30 m\l

lUll dos foelos cOllsignados seporadamcnle. Si nao he lie·
cessidode de nenhuma deduc'.(io pora reconhecer a pro
priedade sobre 0 minimum d8 di~o perpendicular, con·

o vern que 0 emprego de urn ponto S}'melrico, em relal,;30
no caso elementar, reduzn esle facto lIO do minima C/I
minho entre dous pontos.

Com 0 8uxilio dt> ((II regrn, ('uja appliCilt;;30, como a de
qual(IUer oulro, depcnde do or;mffi lH2'ssool, muito poue
simplificar-se 0 esludo normal do geometrill, sohreludo pN'
Emino!', eVllllndo por iguo] 0 rigor pedulltesco e 0 V6.go
rdaxomcnlO. POd{'I';;ffiOS assim opcrlei~otlr (I conlinui
dnde lheories S('1ll Runco ter precisiio de excooer (IS eg

treitos limiles 8 este ('nsino IJrescritos pela plano geml
dn educa(:!io enc~'c1opedicl,h_ ")

Dc conformidl.lde com essa l'egra, C que 0 pl-enmbulo
(la geometl'io de"e eome~or pOl' umo homellngem especial
ao grande Cloiraut (vide pag_ 2O.J).

E

A mathematica e a logica
Antes quI' 0 posith'ismo t:egenerass(' 0 estudo dos scicll

rios, chomovam mathematicas no colc1l10, geometr'in, me
('Illliro, uSLronomio e phy.<:ica, <lunda n cstus dUllS 0 nOIl,,

de uitl/cius pl,ysico--mullttillufic<ls. Foi esoo 0 dcnominn~ao

(lue prc...alcceu IlO 'WCulo possollo, com a Crush'ada lenw
ti ...n enc~-c1opedicn de Oidcrot e d-AI('mberl. A poln.\"rn
maflitnlllfica yinh[l 0 SCI' entiio v('rdodeirnmcntc um s~·no·

nymo de sdUlcia, porque se applicovo a ladas as SciCllCio"
Cnndodos (It(. esse Wll1'pO_ 0(' focto, tl cscnln enc~'dope

dien, em rifl'or, ~,', ("slo\'o fQrmndo 81(' {, I'h~·si('o. ponluonlo
o quimictl e Liologin sO <"om Loyoisil!l" (' Biehn! ti\erlllll n
moder'nn eonstituit;io que as separou dn n11luimia e .los
esLud!)s olloLOmo-physiologif'os< "'ltos >:lob 0 imlJll!!;!) dn
ol'le 1l1('dieo.
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r-.]fllhemnlico

•
Hoje, porem, no dorninio do positiv[smo, as mathema

lieas solfrerom omo dupla tr-ollsformacao. Anles de ludo,
para melba.. carocleriUlr a unidadc desso sciencio ').
Augusto Cornie, adoplando a proposts de Condo~et, aras
tau urna pluralidade que consagrant a fofo supremoelo (l

que Bspir8 0 orgulho deducli\'o ")..
Toma1a singular, 0 mothematica' ••, [,)j ao mesmo tempo

r<:'siringida ao ('Sludo dos mnis simples altributos do ('xis~

leneia univcrsal, islo V, 80 csludo do Ill/mtro, (,1:1(11S;;0 I'
1I/(I'i/i/N(II!<J, seguudo l'SltlS divisoes e subdi\'isol'g;

I \ 1) orithmeticoI I) ("slcola IlUIllCI'Q' 2) algehrico

1
il) preliminur'

. \ 4) ulgcbrico
2) g<'ometrlll (ell.tcnsiio/ 5) ditferen{'iol

I Gl lntcgr'ol
3) llll.'canicn geral (rnovimento)

Nu geomelrio, parle media do mathematica, se consogro
especiolmente a prepondf'rancia normal do cor6l;ao, nssim
como as partes extrcmns (calculo e mecanica) rcgulnm
respectivamcnlc u inlf'lli~encia e a acti\'idade, tendo em
\·ista sua dignn s\lbordina~o no senlimento. Tnl (> u s~'n

Ihelica, a religiosn conCCr<;aO fille do conjunttl de lliothf'
!nutica se de\'er(i tf'r.

A \)(!rrei<:io logica dn muthemntica fez (Iu(' Au/:<usto
Crlmte no PhHD10phiu (Img.!f..l) 0 consid('I'8SSC como 0 l~'po

lin scienc:in. :\Iais tardf', no trnnsmudar sua philo!>Ophin
em reli.f-riio, estl'Cilou 0 cnmpo scientifico ,10 mathc:mn
lien, s~'steTllOlizoIltIO-A como principalmenle desliuudu 0.

elnborar 0 methodn. Fl)i entiio que Ihe den 0 llom(> ,1(>

LogiCli ..•..

• S"S"'~"'~ DOl .~'L"«>.'''~ .D"""., I, j",g. ¥> (~~ J' «!ifJo'.

'.j Sv~.,.~~<., P"I". ~5

''') P... 0. 1'<10', q'" ,,~o ,;"~.,,, 0""' ",i."e;~ ...~I, .... d."on';"'~~O e'"
.i.o:""""m.,,1< .~e", como no. "'..... 'oJ' e'l·",ologi •.

....J 0 .",in,o'e Ai..."olo, or. R.yolund" T.;,.i", .\I.nde., nO prog"'''''''' do ~:" .
• in. #,i/n'i<!a "" 8,.,..11 (pac, ,), f., " leg"i",•• oh,.",.~3•• ,oh......, ,Ieno'

'. min.~~o .
•A pol,,''''' ,.. n/~",,,,/icn l ,.dic.lonell" impro;>Ti., po'Q"e ...neeion. "In. ",m'

~lo. I) '",udo d" n""';o-,>, do UUn,~• • do ",,,,,j,n'''M, ,,~" po<lc ..' • """"d,,

c
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A malhematica e effectivamente 0 esbor;o decisivo do
logicn: a. claroza, precisao e consistencia que cUl'octerizam
esta, devem theoricamente surgir ohi, para gradualmenle
desenvolver-se nus di"el'sas phases encJ'clopedicas (aslro
nomin, physico, quimica, biologia, sociologia), aM que
adquil'o suo plcnitude no dominio da moral. A mathe
matiea represenlo os Ires estndos neceJlsorlos da evolugiio
humana, pelo preponderoncia de coda um de seus elemen
tos. Assim, no fetichismo illicial e puramente numerica
11 sciencin fundamental, no periodo lheologico (. pl'incipol
lllente geomctrica e por fim pre"alecc a mccanico nn phase
posilivo do espirilo humano. AlCm de historicamente orr-e
senlorem 0 esbogo dn evolugao mental, os tres elemelllos
normaes do nwthcmalica f07.cm sentir Jesdc logo u eons
tiluiiiaO da hicl'01'(jllio scicnlifico. Com ctfeilo, 0 cnlculo,
n gcometrll1 e u meeonico formam dogmoticomente lima
S(Hie segundo 0 principio fundamental de genernlidode de
cr(lscente e complicagao crescente dos phcnOlnenos I'espe
clivos.

Nessas condigi.les, 0 mathemnticll estil aptil, esliltico c
d:inamicomcntc, pOI'O CSCO~Ill' de um moJo decisivo n vcr
dnJeirn logico..)

;'lIas ulCm disso 0 simplicidadc Jasso sciencio, ollioda U
imporlancill secund1l1'in de SUll doutrinll, ol1ivillm u utlen
gao de muior cuidado com 0 objecto, .permiltindo melhOI'
sentil' u morcha do sujeito, e permiltindo fazer sobre 0
melhodo exercicios d('cisivos. 0 «il'resisti,'el fl'eio de limn

lOIn rn.i. 0""0 'I><na,i.o, a .d<nda po' ">:coli.noi, e a moml, o"jo nomo nJ..
co","",,, ",u<l.>." l'O'qu, I,mb,...ou do"ino p,,'ico

1'0' OUlt<> 10M, ch.m."do J.~lri<" i seionei.. do F...p.'~o, "onoM<"" apon•• rut""
r~u.> dOl\omi~~.o<Xl,,, q"o 0' p<;;o. e....ct«i,..""'" 0 "ulctlM. CO", offd,o IJ,.",t) c
.cu, d<ri,""do, PO".,cm .. ,i;;"i~<.,~"o do "<I/cul" 0 seu, proced<,,'e.: "ritk",'fiki do.i
g,'"".> • tf.,cr/~ do <.101'10 • icrhtikl ""'aOte,io>" , '~aI,<n do c.Ie"lo. Du,.>n'e
"",i,o lernpo o. mooolOO> eh.",..um I",t;,tk" uum~~.fll, "0 c.k,,10 "i'~rn.'ieo. <
iorislit:~ ,,,,,,,,", .0 <.10,,10 .Ig¢brico. Em port"i""¢<, r",iio, 0"'«> .ig"i~o><lo d<
i~p', <quiv,]o "",b<tu .. !,rll"'~~~'. rd,,<~. uu",,,-;t:~: 0 ,~/."III" ~ <mp,.".do 0'.
di""'.m,,,,. com " .iguific..~.o de ",,,I;ta,-, rll",«;nllr. A p.I.... l'Ir~"illm,;t'~,

t:"" ......d, n' li"g"'g.", .I;;obrio.. , .."u,,,,cio,, " prop"'o" a ,,,rO'"," dc no""
~]."'c•.

'I hro ..to, de",,,.oh-i",,,,:o,, vid" p,d.,oi,; e i""oJ,,e~Jo da S\·~TUM'M.

t) ~50 h""<"Jo I)'f"" do .lpl,"!>,," ~«JlO, r"OntO, .qui .,- tro",c,i~,10 Ct" Ca'
,",c,o,.. i"li<o'
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plena evidencia» que n mothcmalicll noS aprcscntn, COll
cone nsSiffi poro disciplinnr {\ intelligcncio, 0 1110L$ per

, IUl'hodor dos tl'es elementos humnnos.
Augusto Comlo definiu II logicll - 11 (IJI/fllnd 1Il1rllltfl dor

un/lllltlltos, dar imagtns t dos rignau, para 1Ior inspirar as
((11/U/fluJ qUt (qm!~m a 1I0uas ,!«fSsidadts mQrou, ii/tell/
dualS (ph)'sitas. ResulLarn dahi tres cspecies de logicas,

. que preponderafaffi successivamente nos Ires esltldios da
inicioo;ao humollo;

1°) A fundall/tlltal, logicll dos UIJIiIll(1llos, domirwnle no
fetichiSlllO j (. cspontnnca, SCgul'A e podel'OBo, E'!m
oora pOlleo fllcultativll, pOlleo prcciStl P l'opiuo.;
COnvem pr'inciplllmcnte (. tl1mlruqiU>.

2;1) A auxiiiar, logicll dns ima.r(f/.s, milis snlienlc no po
Iytheismo; C fficnos espontonen, mcno~ segura e
podel'O$8, porem ffiais facultativs, ffiais pl-ecisa e
rapids: e sobreludo adequada u ;m(ut{uo.

3n) A complcnunlar, logico dos sip/au, prepondllronle
no monotheismo; C Jl10is froco, mnis restricto, po
rem focuilnlivo, prccisIl c ropido: p~llsla-sc Jl10is
U dcdll(rao.

Coda uma dellas c..\rrllsponde 0 umo regiao Cllrchrol.
As duos primciras evidcntemente referem-se no corol;ao e
00 espirilo. Quonto.i ullimn, e focil ,'er que ello corres
ponde II acti"idode, por quonto 00 sil)'l1oes focullllm, regu
10m a expressio c esln se reoli1.'o exoclllmenle como a act;io.

o concurso normal destcs tres mllios logicos fornecem
o rociocinio dcfil\itivo, tendo-se em "ista n SUbol'djno~ao

do inlclligcncio 00 senlimenlo, como nn iuode mcdio rl'us
troncnmcnte [entou 0 cnlholicismo !ll'odnmondo 0 pl'Cclo
minio do fc sobre 0 roza.o.

Fieam assim terminados os \'aos debotes sobre 0 su
premocia exelusi\'o dos di'·ersos methodos. E olein disso
fico assentlldo que a intelligencia indo in\'8rio\'clln(lnlc da
;,tducfao Ii "tOIlCrao, paro cmfim chcgar Ii consfrutfuo, com
o auxilio dessos lres formns logicas, nao nlconga uma con
cepo;ao obsoluln dn renlidadc, como a inCOllsislcntc melo
pllysico pl'elclldc, sCl'vindo-sc de sua me>:quinho logieo
dos signaes. Nossos theorios nao possmn de idelllisflr.;Ces,
sao imllgens opproximlldos da realidlldc, porque
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10) As informor;oes que 0 mundo nos forncce sao li
mitudus pelo numera de !lassos sentidos, e IlCl0

effectivo alcllllce de cuda urn delles;

20) Nossn capacidade iIltcllec~uol \' muito fracA e nerl'!
scmpl'C conscgllC opl'o"cilM hem esses rcsh'iclos
documcntos;

::IO) i\Iesmo multiplicnndo !lassos scntidos, mesmo nu~

gmcnlnndo 0 parler de llssimilw;ao e comhinll<;;iio de
!lasso ccrcbr0, (\ siLlltl<;1iO serill c$scnciolmente a
mesmo, pois que, naa \lisl'ondo de reCIlI'SOS illimita·
dos, nao podemos h~l' f,;d()$ os documentos, e pOl'

tonto nossas ideas scraO sempre npproximacocs cia
realidade. O

)

Em conclusao, a mathematico preparn 0 nclvenlo deci·
sivo do verdadeiro. logiell, destinodo [\ foz(~r conCOI'rel' [\
foren dos senlimentos, corn [\ nitidez das imagens e a pre
cisao dos slgnMs, o. fim de elaborar as concep<;oes que
mais nos convl!!m, afastando a preoccupa<;ao de represen
tor absolutamente a realidode. .\las a mathematica nao
resolve 0 prohlema eslabclecido na defini<;ao do logica .
.-\. solu{ao s)'stematiea de semelhante problema 8u pode
sel" dada pela moral, termo indispensavel do dogma posi
tivo" 0 culto, sobretudo 0 intimo, pode espontallMmente
resolvel-o de urn modo concreto e synthetico, porem em
pirico.Mas a solu\(ao abstracta, analj"tica e systemalica
86 '\lode emano,' do dogma, e isto mcsmo quando elle e
completo.•,0)

Clairaut dizelldo no prefacio desle Iino que no tempo
de Euclidcs «(':1'0 preciso que a gcometria tivesse, como tl

logica, 0 auxilio de raciocinios em formu»), de cerlo modo
presentiu 0 destino ulterior da mathematica, cujo princi
pal elemento e a geomQtria, que se bas~a no calculo e c
complet.8da pela mecanica, A logica a que elle se referia
era uma crea<;1io dos metaphysicos, que nella s)"stemotiza-

.) \"id. P),il().~;;'i~ <),j",iql<~. paT R. TR'~H,"A _\J"~D~" P'G- '9 ~ "iu;n,~••

") S'·XTH""', pal:. 9< • 95.
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ram 0 emprego dos signoes, Foi ellUio 'lUI' II doen<,:a oc
cidental se declarou; 0 homem isolou-se do lIumnnidade
e erigiu a inluil;ao individual em cstlldo nornml da Nl7.ao
thcoriell. A ingenle constru~ao do Philosopho incompa
ravcl, conslilue 0 unico remedio {lO morbo que nos der
l'onco .

.\ssirn, pois, deS\.l\l 0 inicio de nOSSlJ educ(I.(,;aO nao per
climos de "isla eslas cOllsidera<;oes sJ'stemalicas, e aca
l)emos de vez com a pretend ida arte au sciencia que as
pira (I ensinar (I radodllflr radodl1fl1ldo so/Jre 0 radodnio.
Vio com ella as demais puerilidades c1assieas, a furfa
Ihante rhetorica que ensina a falar falando so/)r~ a fala,
a fora pedadogia que ensina a OIsi"ar ensinaJl(fo 0 que uja
o msi"o, Taes baUologios dassicas, ha muito que de
\iom jozer sob as do!!sicas pas de cal, para nio eslarcm
Il sen'ir de pobulo a muitos espiritos que podium cuidar
de couso menos inutil.

a

Instrllmentos anglliares

Tunto os IrtlllsjeriJI"rrs como os /{rapIIQm{'r(>s podem ser
Ill;c,fcio;;oodos com as verniers.

Em geral as instrumenlos unSlll~)rcs pMa m('(\iGOes (18

tn.>norniClis e geodcsicas, ftWfllll princil'nlllll'llte tlperfei\:ou
das pelos tl'eS meios seguintes:

IUj Pelll applicol;ao dos lunetus, flll(' \irl'om suhstituir
6S olidades dos untigo!'; e as IIillllUln.:; dll it!ot!e m(l
dio. _\s olidudes lllltipomenle l(lilio lJodinm ser (IS

reguas, como os pequenos crlindrQs muito Jelgo
dos, que lhes fica"om nils duns extremidadcs, e
no olinhamento dos quacs ern preciso vislir, As
pinnulus depois subSliluiram Ines cJ'lindros, e dahi
nnturnlmenle "eiu 0 chomnr-se fis l'cguas alidades,
chomondo-se pinnulos fis cslreiLos fencias que ser
viom de pOtlloS de mira. A npplicocao dns lunc
las 005 arcos di\'ididos foi realizoda em 1634 pOl'
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)

J. B. :\Iorin. Em 1G66 8 substilui~ao das lunclas
fOI ninda 8peMei~dll pelO$ mi('romelros de fio, OIl

rtli(~/os, imaginadns por Auzoula tim de fixar pre.
cisamcnte a pal';Sll~cm do corpo no eixo d8 luncla,

20) 0 segundo meio consi!'liu no uso dos verniers.
Es(c engenhoso proce.c;~ foi em 1631 imaginndo
por Pedro Vernier, para conhecer as frac.-;Oes dos
menores inlervollO$ Clue possaffi existi!" numB recta
ou num area dividido. A primeira idea de urn
instrulnenlo scmelhunte remonla a T'-cho-Brohe, e
80 mathcmatico portuguez Pedro Nu"nes. Ao que
parece as IransverslleS dnquelle cram menos pre
cisas que 0 !1(Jlli() deste, mas foram mnis conheci·
dog parque 0$ sCl'vil;OS de seu autor sobrelevavam
aos trabolhO$ de Pedro Nunes, 0 cosmogl'opho
mOr dn ingcntc marinha porLugueza. Couso iguol
so deu c.om 0 in vento dos baloes: os irmiios Monl
goltier, fuzendo experi!,!neias completas e ogindo
mais lis cloros, mois sociolmente, num meio lato
e proprio, ti\'erom os galardOes e as. gl'8.~as que
nolo poude COll(luisttll' nosso compatricio Padre
Bllrlholomeu de Gusmao, apczor de suas precau
~Oes basl8.nte antecipodos.

ao) 0 terceiro meio, verdodeiramente complementtlf
dos dous oulros, funda-se no felicissima idea de
repelir os angulos que se Mm de medir, por modo
a aUenuor-se qunsi Ii \"ollLnde as erro;; dtls medi
das angularc:s. Foi Tobifu> :\Iu~cr ~uc em 1752
imaginou tl repeli~ao do~ anguios, tomando mD
\'cis 0 ciraulo (' as lun/'las, mas S') em 1786 Bordu
realizou 0 COl1slrue~ao de um cireulo repelidor. °

o conjunto destcs tre~ processos, fundamental, tluxi
liar e complemenlbr, COnCOIOI"Elram para realizar 0 tiio dif
ticil quonto importante melhoramento que pennitte ovoliar
os segundos em circulos sobre' os ({uaes nao se rodem
indicnl-os e que as mais das vezes s6 sao divididos em
sexlos do grall.

0) );. A,l",,,,,,,,;. 1'>/,..1,,;... d~ Aro,o, 'om. Ill, pall'.•60, vo:m un,. d<ocr;l>t~o

m;nuc;o... de ;n"",,"<.'o d< 1I0r<la.
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Part! maior esclarecimenlo, vejitm-se eslas obras de
Auguslo Comte; Trailt phjlosophiqu~ d'aslrollomic populairc,
pitg. 1$-201, e S)'s/~mc dc philosophic posilr.x, II, Ilag. 44-46.

D

o quadrado da hypotenusa
E adminwel a forma singella por que apparece nestes

elemenlos a demollslrar;ao da «fomosa propriedodel>, que
oinda se rersiste em oUrihuir 00 cmitlcnte P~·thogoros.

E esse urn dos moritvilhosos effcitos do filia~ao, que 00
mesmo tempo nos mostro como a paternidade do celebre
theorema nao pode convir a P~'lhagoras, mas sim tis
easles theocraticas, cujo cabedal scientifico pcrmittia se
melhante descoberta.

De facto. 0 geometria das areas foro culLivoda pelo 8(1

cerdocio antigo, e so 0 genio grego poude cultivor 0 gco
metria das lillhas, em vista do desenvolvimento ahstraclo
de sua civilisal;aO. Tholes, descobrindo a lei da somma
dos angulos de urn lriangulo rectilioeo e a proporeionali
dade dos lados entre os triangulos semclhontes, represenla
o primeiro grou de abstritc<;ao geometl'ica. Do primeiro
theoremo surgiu 0 id~a de cf[unqao e do segundo a de
propor<,;ao. 0 Iypo geometrico dos equo~oes podia ser
dado jA pela lei dos Ires quadrados. SI sua maior corn
IJlico~o nao impedisse a f!lcil generaliza~io as grandezas
quaesquer.

A historia conta-nos que Tholes, em suo visita ao Eg)'pto,
modiu a altura dos pyramides pelo cOmlll'imento de suos
somhrns. causondo isso grande esponto ao rci Amasis.
Este facto, que muilos t~m inlerprelado em desfavor
dos eg~'pcios, como demonstra~io de sua ignorancia em
geometria, e ti~ sOmente a confirma<;io' especial de que
as Iheocracias onligas s6 culth'aram a geomelria das areas.

Da compara<;ao dus areas e que surgiu a lei dos tres
quod rados, e portonto a sciencio theocroticu nao podiu
ignorol-it. Pythagoras poderia ter deduzido essa lei do
segundo Iheorema de Thales, como rela~o de linhas.
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~lbS nndo indica que elle tivesse reoliZ!l.rlo \.01 deduccao,
que nio excedio suo capacidade logiea.. j

Fernando Hoerer ..) cilo {I IlroposilO cate pedno:;o de
'plulorco:

((OS egl'pcios pareciom tel' flgurado 0 mundo sob a
rorma do mais bello dos triangulos . £Ste lriangulo lem
seu lodo vertical eomposto de 3 partes. a base de 4 e a
h~'polenusa de 5, sendo 0 quadrodo dests igusl a somma
dos quadrodos dos cathelos. 0 lado .. ertical s~'mbolisa.

() macho. a hose a r{'mea, e a hypotenullO a profrt'niltlrn
dos douSll. 0 mesma escr'irlor' imogina un,a tlemonstro
c,;iio pl'imiliva pOro ° lei dos tl'es quodrodos, c a !igur'lI
que a repNl$('llla raz lembrar 0 (rJI: a/nda dos egypcios.

Assim, p~-t1wgora~ transmiUiu-nos essa. descoberla dn
t1lf'oel'aeio inicio1. Ella cstcvc 12 annos IlO Babylonia,
esleve 22 no Eg~·pto. a veneravc1 mlli de tOOn n eiviliso......
tao occidental, e alii aprendeu a sciencia theocratica, spren
deu a lingua hierogl~'phica e d eusla de enonnes sacri
fleios iniciou-se nos m~'sterios socerdotocs. Eslovo, pais,
no caso de nos lronsmittir as theorias anteriQres que a
tht"OCrtlcia tinha elaborado. 8ugmenltlndo-os COm tiS con
cep('oPs de seu grande genio.

Mas suo verdodeil'o glOJ'io nio consislc em desenvolvi·
mentos scculldorios do sciencia. Seu merito capitol esl(l
em tel' sabido desenvol"er com sua escola a natureza s0

cial do gronde c1aboro<;ao, cujo ospecto abstracto coube a
Tholes desdobr8l', devcndo-se a A,'isloleles sell desenvol
"'imenlo s~·stemalico.

Em suo Pili/ow/ilia, Augusto Cornie, collocado no ponto
tic vista intellectual, foi conduzido 0 nehol' (lS lheocl'ncias
alltigas a descoberta do lui das tres quadrndos. Em sua
Politic", reivindiCilndo para 0 theocracia essa descoberta.
nssim s.... exprime 0 incomparo\'t'l .\Iestre:

,,'rive quCl especificor esso cxplicac,;io historiea pm'a gIn.
rio intellectual .... mcsitlo para hOllra moral das nobres
castas que, voUtdas scm f1uctuatao t!l'!Orica a seu destino
social, nao pouderam oss(,s desenvoh'er ° optidio espe-

OJ Vide AUCI'$TO CoNT>: _ P#/i'""" Ill, ""I'. IV, dor>6< ""'..~. "'a <>cJa.
,<Cl ......""'.
, •• 1I",,,,'r'"'' ....,tJt""Mi,,,,,, p;:st "1.
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culativa que eOmpol'lava seu genio !lynlhclieo. Tornado
agora seu unieo juil., devo escrupu!osarnenle velar relo
integridade de seu dOminio seientifico, injuslamenle res
Iringido em favor de urn philosopho que repellirin urna
t.nl espolim;ao. 0 silencio de todos os anligos a respeilo
<la demonslrar;ao linear da lei dos.tres qundrados, bastn
ria, coso fosse necessario, para confirmor a origem theo
erotica de urn theorema em que Iranspare<:e ainda 0 espi
rita que dirj/{iu suo primeil'o <lescobcl'l81J ").

E

Quadratura do circulo
Esw CXllrcssiio hoje eslti posili,'amente consagrndu para

indicar a medida de todns os areas plonos reclilineas e
cir'CUIOI'CS, tomau<lo um quo<lrado comO unidode: c I.lJUl

loga t\ expressiio a/(millra, applicoda oos pol~·edros. Mas
com relao;ao li area do circulo acontece que ella 56 l>Ode
ser quodrodo ochando-se uma medida commum pal'o n cir·
cllmfeN'IlCio e 0 diametro, ou mclhol', OCholldo-Se a pl'O

pol'l;aO do circumfercncia para 0 diametro. por<\unnlo sV
assim se acharia a mcdida daquelln e n area do eirculo,
que c igual ao produclo da circumferencia pela quarlo
pal'tc do t1iarnetro ou peln met.llde do raio. A medida
do diometro ou do raio lIcha·se com fllcilidode. mas
esso mcdidn nao se contCrn exnclnmenle no circumferencia,
isto (>, n circumfl.'rencia e 0 seu dinmetro sao linhos in
commellSU1'aVelS. Eru, pois, necessaria enconlror·se uma
aproximw;iio que satisfil.csse a loons flS exigencias do cal
culo, scm I.reoccupar-se com ter uma quodraturo com
plew, que sobre ser duvidosn, (> inutil, uma '·el. que se
hOjll olitido a prccisao indispcns8vel [,s Opel'8!<ocs ge(lme
tricas.

Essns approxima(,;Oes ja Ulm chegado it um grou super
f1uo de precisio. A de Ar<\uimedes, ciwdo pOl' Clairllut,
(: 11 mais simples: '7' I'cprcsenta scm erro de meio ccnlc
simo n l'elnr;ao ('oil) decimoes ;1,14159:!G. eorl'csllondcntc il
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opproximuc;io com urn pol~'gono de ;.J2i68 lados, inscripto
e circumscripto a circumlerencio.

Prescindindo de outros mois 1)l'cciSllS, su essu upproxi
mur,;ao I'csolve 0 problema da (luadnl.lura do cil'culo, no
qU(l (lll(l lem de esscncinl. 0 mais e preoccllpor,;iio de de
tnlhes insignific(lIlt(lS, que nao mCl'CCC irrl')lortll.llcin, lll'in
cipolmellte quando \isa u quadratul'a obsolutn, de quc
ninda ho pouco npporeceu urn coso.

Adriano .'.Ictius, em rerutoo:;io n tim mritlumalitD, qu(' pre
tcndia ha\'cr descol~rto a ramosa (\lIRdroturo, apresentoll r.

relal;Io Imnbem simples de ~::' que rcpresento as deci
mal'S Rcimo scm (lrro de meio centesimo mil(osilllo. A
pachorra dos lllothcmoticos ociosos jil os tem lcvodo u
uchar cxactamcnte CSSU l'Cluo;;:iio ntt" Ii triccnll'>sima trig"·
simu decimal. I(ssc (. 0 resultado esteril 'lue se obten,
quando a sci(ltlcia f: cullivmla !';elll visloS largos, sell' s~'s

temotiza~iio, scm intuitos socines, ')
cis oqui como Augusto Coml(' coord(lIlOU n li«ao que no

estudo normal corre;;ponde il reelificoo:;ao do circulo:
"!'\Os instituimos lIa primeiro li~io 0 COlljUlltO (las no

f,iOes reloli\'8S V. ~tificn'.:ao do circulo. :\lcm do seme
Ihonl;ll necesstl.rill d(' toelas as ellr\'us d8 mcsmll espeeie
quando sua grllndeza St; dcpende de uan unico parlllnelro,
ados eirculos tOrIJo-se especiolmenle o.preeia\'el em vir
tude de eoda urn dos dollS IhCOl'Cmo.s complemellto.rcs sobre
os pol~'gollos semclhulltes, Ligndu uo ultimo, elln (. di
I'eetmnenle evidcnlc em l'el(H.:;\') H Ilous cil'culos cOllecntl'l
cos. Tal foi II fonle Halm'nl dll jll'opoJ'cionnlirlodc I'eco
nhceida entre 0 eompl'lmcnlo ,Ie um circulo e 0 de seu
ruio. Ella l'Cduz n reclifiCa~ao d!'sta cur\"ll n detcrminm'
n r<.'lo,;3.o COll~tIl.llk dn circumrpr<.'l\ciu pur;) 0 (limnetro.

(irnduolmcnlC relaciolludu com 0 cOlljunto dos no<;Oes
sobre II medida do circulo c dos corpos l'Cdond()$, II on1-

OJ O. Jl<:I.'iC<>l, ~.. ~...l _i. di><:,pl;nMloo, .0 poud"",,,, <I<,e,.i..". ~ ><l~p<>

cb. eircu..fo",,,,,;' PO'" " d""""'" ..",indo·", de Urn tio ''''.<lon''yet quo 0",01>
ya .. n. e;,e.mr.,.n<;a, I"'" del",i, <om;>'O"" """ <o",!>,im~l\t,o eo,." dod'~me"O,

Ol";"h~,,, .ui,. ",b~.\o eo", 0 ~'"" de 0'''''' qu••• ".,:<uid~do. OI,i"i...
,~qu•• i.",; ••i de o,,<r.~il<:••Igun' ••"i~io nO' ,~",,,,,,, qu.", ••he.i ulgu'"''

d.. "l'p,o,;m",1;<. ><hud.. f".....ffio;."" "". 0, <"0' .."'lIO;•••.
Hoj. ". opera,io. u..., du .<1:>.;10 de A,ql\i",~ ••, r qo~"do '10"'''' ,«:,i6<,. •

•i<o"",r.,.,,,,.., 'OUUm ".0 ' .... " di...."o "m.i. ", 0<',;,,,,- ,,"""
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Jior;ao desle nllmero funnamentnl cpnsLitue, por sua im
portnncin c sua difficuldode, [I principal df'SCOberta do
maior dos puras geometras. Uma tal approximor,:.ao ",6 sc
rode realizar substiluindo 00 circulo uma serie de pol~'

gonos regulares, inscl'iplos au circumscl'iptos, clljo nu
mCro de lados sejn scmpre crcsccnte. Importn simplificor
a successao delles, limitando-se [I dobriw continunmentc 0

numero de seils ladas. Entao ,\ faeil inslituir tiS ramming
que deduzcm de cado polj'gono " contomo 011 0 lad" dn
seguintc. Xadn pode dispensnr nqui 0 ('Qmhill(I(;:io no po·
l~'gono inscripto com 0 polygoJlo cit'CIlIJIscriplo, n fim de
podeJ' cstimol' C N!gul'lI" (\ llppl'OxiIlHl",;iQ, ossilL) ullC'mn
li\'omcnLc renli:wdn pOI' C);C0!$O CpOI' dcfcit<l.

Umo tal corrcllu;ao, scmprc suscepti\'e1 de inH'rsa(l, 1'('

duz 0 difficuldnde dc rl!elillcm 0 circulo ti de cimhcc('r,
pal" meio de seu raio, a lodo de urn unico pol~·::::ono 1'('

gulnr, inscriplo au CirCU:llSCript<l, dundc toous as Olllrns
pool'rao grodllnlmcnle r·csullo.r. HcllllivmnenlC it l'scolhn
desle ponlo de pilrlil1a, as dllus series. dc polyg,mos (PIC
eorrespondem lias numeros 8ogradQS·j, "ao Ill"cr,~ri\"eis (I

to<!llS as outros. Hem comllorodns ('nlre si, cnrlo umn
pode $uccessi\·omentt· Ilre\'olecer cOllforrne prncnl{' do p"
I~·gol\o inscr'iplo ou do "ol~'e.'fm" Ci:-cUlll:':CriI'W. ..\.. pri
mCliro vislll S<l recollhcec que 'I ludo do <[uudrado eirclllll
seriplo equivnle ao diumclro; e <l lei fundumC'nlnl sol,rc
II somma dos angulus de urn triongulo (. sutlicienle pal"o
Illoslral" que 0 lado do hexogonn insl'ril'l.o C iFUlllu': rai".
(\0$, segundo esla lei, l"xh'm,,;; Inml;('m eslnhcleecr, II

partir do decngollo inscl·ir'lo, lima tl'l~(·iru S(>rie, eujo (·!ti
cacin pr·ll!icll (:- lodu\'in inf..,riol" (l 'iua diflieuldlldc theoricn.
V(.>-se que cnlao, no \l·iilllgU!O (ple jUlllu 0 centro rlll ladn
procurndo, os llngulo.s du lJl)s~' sao dUl'los d,) nngulo II"
,·crtice; donde resulta sua dccompo"i~o caroclel1slica em
dous triangulos is6sceles. Si comp3rnrmos S(:us Indos,

'J s.l:o O. nu ......... ' •• e _ he""..;...."'·.., ""'C.a./", <WI 0;,.,,0& de ..", p'

1"'ed.dOl .ubj""';"." , 1'<1"."'''' ••pop."b; •• a ",.i~'·, ••r"em";L_~J:O. t'l'm'
I."::" da 'j"""". ~ • i"dic•••"k",. 'j·t"b~li,., a co,,,loi,,",lo•••".",j.; J <'P';ll\<"
.l".g,..... c p'.p';. i <;'ol,,~"•. i ."cct,,,l,,, .~k", di", <.•• '<1>0',,,,,<,,, .. '"''
"e,,,,,. P"''1ll>O,'> do O. ooi<o•••", .... ,,"••~ .n:...... "'p",i",.o. ~.Il.. ,,;.. ,•.

...... • '.p<eKn'.~:to ..""nt>oc. d. "..DOn;" 'Y"'I"'" ",.1.", ,y",h~,i, < tV

~<""J""<":i""
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I'Cd117;-SC n inscI'ipo;5o do decagono u partir 0 raio ('m
dous segmrolos dos quaes um seju mctlia pl'Op0l'cional
enlre 0 oulro (' a somma dellc!>; 0) que 'basla para insli
luil' a solu<.:uo, p1'imeiro algelll'icn, depoi;;; waphiea.

Eslnndo assim eOllstil\lidns ns !I'es pl'ineipaes series de
p~lygonos, suu combin3O;no permilte dcduzil' uma quarlll
que eompletn fl ('x(icla diyisao do cireulo em pades iguues
com () reguu e () compn~so, ou eom os calcl1los equivn
lenles. Bnsto Ilotnr 0 fnclo Milhmetico -"obl'o u difTerenO;{1
rio d~cimo (I0 sex1o, pm'a I'Cco1nhccel' que os lados do pen
lndecflgono, tlo decng-ono e do hexagono rormam urn triull
gulo inscripto, onde 0 prinlriro pode-se dednzir dos dous
outros. Tal c n unien serie llOYD que pode resullar das
tres primilivas comlJilHmdo-ns pOl' superposio;ao ou juxta
posio;ao.

Podemos assim I'celinear 0 circulo com 0 grau de ap
pl'{)xima«ao que se quizel', sem experimenlar outros em
barno;os [llcm dos que rrr)\"cnham da exec\lI;:ao dos cal
culos numerieos, exll'emamcnle pcnosos para a antigui
dode. Tendo-se em vista simplifical-os, insilluiu-se final
menle esla 1'ectificao;iio em sentido in\"crso, islo c, procu
r(llldo 0 raio pOl' meio do conlorno. E prceiso entao rc
fel'i]' os dous raios de um p(}l~-gono regulor aos dc urn
polJ'gono do mcsmo cOllt.orno cujo llUmerO de lados erne
lfldc n,etlOI'.

8Gb este IlSpcctO, que nao podia SCI' original, as rOI'mU
las r\lIlJamcnlacs lornnm-sc mllis simples, e os ealculos
sllcccssivos muis pl'atica\'cis. A quadrflltll,[\ do cil'culo
cOI'responde 11m Icrceil'O modo, mnis n[ltul'al e menos com
modo llue ° segundo, plll'll In,,lituir Slla l'eetincao;ao, COll
cehendo a rcln\;ao do COl1trll'JlO P0l'll 0 diameh'{) como igllal
6 da al'ea para 0 'll1adl'odo do I'aio. nem que esles dous
pl'Ocessos mel'c(,"llln SCI' semprC' indicados, sua simplicidude
superior !laO rarll llunca esquecCl' a esponlaneidadc do pri
meiro, u!lica fonle possi\"el de uma a\'aliao;ao que, desde
sua realizao;ao primitiva, bast.ou a todas as nccessidades
essenciacs. Ella r aMm disso susceplivel de uma execu
r;ao mais faeil que qualquel' oUI1'a, segundo as series al
gebricas sobre 0 descnvolvimenlO das formar;oes ci1'culal'cs
em potcneias do arco. Retardado ale a ultima phase da
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rc\'ohH;:ao occideJllnl, (!SIC modl) finol 80" lem \'erdadciro
menle servido P(lI"U prncurar !<em esforo;:o mn f:rall SIII'('r
lIuo de 1lre<'."3." 00 ("(.njunlo t1as or'llroxi.IlIl~~ 8n
teriorcs•..

F

Solide, solidite
A "isla da improllrioollde (Ille loes teMHO(; CI1\'ol\,('II1,

lomci u libcrdllde de Ihes substituir' II dcnominat;ao t'Q

limit', mais udequllda e mois ger'Ulmentc seguidfl.
A denominot;ao sviillo usurpll 0 dominio de outrllS sciclI

cins, onde esse lenno se emprega com Sigllilical;io di*
"ersll. Em mccanica, e mui principalmenle no phrsica e na
quimiCll, s6iiJk indica urn estado relativo dos corpos, quando
sua consistencia adquire urn tal grau que exige certo es
forco pora mudar a suo formn: e 0 morco ultimo dos cor
pos que Vllm do eslodo gazoso pnssnndo pelo liquido.

Locroix, tIos geometrns sccundorios 0 rna is estima"el
por seu espirito methodico, foi 0 primeiro que crilicou
essa express5o, nos seguinl.e$ lermO!> ••);

"Egto palavro (vo/unu:), comprehendidn pol' {Iutonlos en*
lendem 0 lingua franceza, pnreeeu-me preferivel A pa-'
lu\'ro solidtiS, qu(' no usa Ol'dinorio (. empregado em OUll'll
aCCel)(;io. SO qUllndo Il lingua carece de pnloHas odc*
qUlldos a trnduzir umo ideo, e que pede SCI' permiUido
CN."tll' novas 011 des,iar de suo sih'11ificstiO quol<luer termo
cOllhccido. ..\ mullidio dos lermos tecnicos sendo urn dol'
rnuiores obsloculos f[lle se opplicm 1i IWOP{lgu~io dos scierl
cios, HunC(l (, dcmais diminuir-lhes ° Humer'D. Visto que
toda gcnte compreherlrle 0 l"JUI" e ° volume de \1m corpO,
por(IUC desigutll-o peln l'eloVl'n SO/il/($, 'Iue Olltes recorda
a i<!en de resistencia (,s di"ersflS causas de dcstruitiot.

Augusto Comte, referindQ-Sf' R esse crilics, assim se
exprime'''):

'1 s,·.,.""u. ~.I· J""-J~

"} FJ,_... .I, ~.....",.;" POt:. 'l&' .....~ (do ..' <dip:o).

"'J P4i,-",i<, ]' <d;~.i00 I, POt:· .. ..,.,..
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((Lacroix criticOll com rQzao a Ilall'''' ra s,ilid" commum
mente emllregndo lIdos grometrns para designar um vo
1I""t_ I:: \"erdade tlUe, quando quel-emos cOllsiderar sePII
rodamente umo cerw po~o do tspaft! indetinido, C{)ncc
lJido como guroso, nt.s solidificomos polo pensomenlo seu
Cil'cuito eXl(wiol', ,I" SOl-it' que Ulllll lil/lla e uma sllptrjiti(
sao haiJituohncnte, para nosso espirito, tao s,lllt/os ('·omo
urn lIoll/lII(, Podo-se Illesmo nol(\[' que, liS mais dos veZ(lS,
1'81'0 qu(\ os COfl)OS se l'enetl"{)lIl muluament.e com mois
faeilidode, somos oiJrigados {I nos figurar como OCO 0 ill
t.erior dos whU/us, 0 que lorna oinda mois scnsivel a im
pr()priedode d8 pola\'l'a solido».

Vern a ponto obser\-ar que Augusto Comle condemnou
taOibem 0 uso dos soli,ws e das /igl/ras pla"as, C{)mo me
delos pam (olf(rtlizdr 0 ensino. :\0 e$ludo normal da Lo
gica, proscreveu mesmo 0 uso de quaesquer figuras, le
tms e algal-ismas, nas 1i~Oes dodos par mestres encyele
pedicos_ Aconselhou tombem que para a assistenciu das
medita~(jes prlvodos. se restringisse seu ernprego 0 mais
possivel O

).

GO-

Principia de Clairaut sabre a thearia da
semelhanca

~a Ii~ao em qUl' tmw da quodrotura dos areas platlas,
rcclilineas e cireulares, Augusto Comtc llSSim se refere u
ossa Iheoria C 00 principio de Clairaul:

"Cmo lei geral de\'e completar, em r-ela~o ds areas, a
theorio do selnelholll,;a, reduzindo a comparacao tlas figu.
ras semelhantcs, rcctilineas ou curvilineas, 6. dos quadl'a
dos homologos, Bern apreciado, csw lei se condensu,
com ados contomos, num precioso rcsumo foruecido av
conjulllo da8 Il~oes sabre a 8emelhonr;a pelo emin<ln18
precursor dn rcgenel'or;ao do ellsillO malhematico_ A di
versidade dos formas semelhontes fica assim rcduzida, soli
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2:30 El,E"IK1\TO~ . ,
todnz os nspecto>; geomelricos, II de SliOS escn1lJs. Exlcn
didn cspccialmcllte nos circulos, oslo lei pel'mitte sommUl'
c sublrohil' SliUS areas pOl' moio do cOllsll'uCQao que 0 ll'i
angulo rcclongulo $usciln em I'el{lgao aDs quodrudos. Sob
esle osppcto, Illll dos gcomctros mvis scctmdurios do {In

tiguidude, com pOllea custo, fez sobrevivcl' seu nomo, li
gnndo-o (\ r"presenlo\:a(l dn 01'('[1 dc' um ll·jangulo 1'('olon
gulo pr!D. sommo de duns Ill'cns ci~ulnrcs fncilmcnle 0011
slruidn$)) '). (SY~TIlESE, 306-307).

i\lnis ndcDlltc (ruI:j. 311), fnJando solm~ II lio;iio flue diz
rcspcito II ell,balma dos pol~-edros~ Augusto Comic u('crcs-
centll 0 segulllLc; •

((0 flm ciesla Jio;iio deve SCI' sobretudo consug,'ado a l'C

dU7,ie n compara~ao dos volumes semelhontes, de super
ficics planas ou cun'os, a relm;ao dos cubos homologos,
0. parlil' do ellSO pyramidal. Uma ullimn cxlcnsao fllZ Cll

tao nprccinr 0 rcsumo supl'aindieado p8l'n 0 eonjnnlo du
lheorin do. semclhon<;o, reduzindo, sob um flspcclo qnal
qUCI', a divcl'sidade dos forma!; semelhantes 0. desigualdaue
de suas escolos. Segundo esla lei, a cuboturo dos polyc
dros rcgulores eonsistiria em determinar, para coda um
(lelles, 0 coeffieiente numel'ico do cubo do arcsta; 0 que
s0mcnle pl'eciso exeeutar·se com l'clo<;ao 00 tetracoro)),

OJ ']''''3-''' do Hi~l>O'<'>l"s do Chi s, quo ." ";;:0 d",'e COnf""di, co'" 0 l:mndc
'''odico, quc cr, Jo Co•. A,j"01~k, ci,,'o co"'o ,,'" bo", go,,",o"', infdi, n. ge'
rene•• Je suo fo""o•. U'" I,iog,"ph" Je Pl'h.'gor.. 11,mblieo, "ide H"efer), di,
q"~ l\ipJ'OO'~'<s J~ Cl,j". f"j oxd"ido d, ""dod.do py,h.gQr;o. po< h••er nogo'
,iodo li~il<o. do goo",o"i., inf.ingindo ... i:n o. 0"""'0. d"luoB. ,dmir3V<1 ~..o·
d'f;;:O. A. I,m"t", On """h,.. J< HipJ'OO'''O' oon,i.'om n",'a .impl<, ollui.,l~"

oi. d. figura" quo facilm~n'••• conmoom com um. rc~,,. ~ "m <Quo!>,,'''': Si, M·
",a~dc COmC dia",c(rc< OJ I ..., InMs d< Um 'ria"If"{,' ncl""p'ld, d''''rttKr",,, "",i·
<;r<UN'f,nu<;al, a ",,,,,,,a dM mfrrj"i" d., ""',, ,,,,,"S,,,, dH CW",,,,,, ",,,,pr,.
I.,,,,Ii",,, mlrr '" ",,,ic;rc'''''f,r<uc;., I ;guRl " <ufrrfi,,', dd t~;41'guld r«I,"'guld.

1"1:\1 DAS NO'l'AS E DO APPE:\IDICE



Grupo de Pesquisa História e Educação Matemática

www.hedumat.uff.br

•

ERRAifA

AI"m ,Ie oulros Cl'ros 1](' snmcnrog impflrlnllcin, pC'<limos
fin \"itol' sij'\",I-SC cspccinlmcnl{' cOI'l'igil' M scg1linlCS:

I'."i",. Unh.. E"o. Emond••

V 1 A i\[r;.\llll<l,\ A' J\!E.\10111A

1G 1 (lloln) tem fll'CUS [em Ill'ens
22 10 l)onlngolLo p"nl{lgono
2!l 1 (no In) Indo$; ongulOl>
:1; 2 (mill"gemY de triung-ull' do lllll tri:mgulo

"' • dClnlhc dclnlh('S.. 1 (noln) \"itll' 110)1(1 F Vide nota (;

!Y.l 10 (Illnrgclll) il::I\{I1 " i~unl {,
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