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A Terra: forma e dimensões  
A forma da Terra 

A mais antiga atribuição de forma à Terra que se conhece 

é a de um disco chato.  

Já no séc. VII a.C., Homero e os 

filósofos gregos afirmavam que 

a Terra era um disco 

suportando o céu.  

 



A Terra: forma e dimensões  
Mais tarde, no século VI a.C., Tales de Mileto e os 

babilônios, acreditavam que a Terra era um disco que 

flutuava sobre a água.  

Na mitologia Hindu, Chukwa seria a 

primeira e mais velha das tartarugas, 

que sustentaria a Terra. 

 

Em alguns relatos, ela carregaria um 

elefante, Maha-pudma, que estaria 

sustentando a Terra. 



A Terra: forma e dimensões  
Para outros, como Anaxímenes, também de Mileto, o disco 

Terra estaria suspenso sobre um buraco infinito, sustentado 

pelo ar que o circundava. 

Anaxímenes (560-500 a.C.) 

 

Anaxímenes dizia que “o ar infinito era o princípio do qual provém todas as coisas que estão a gerar-se, 

e que existem, e que hão-de existir, e que os deuses e as coisas divinas, e o resto proveniente dos 
seres por ele produzidos. A forma do ar é a seguinte: quando ele é igual, é invisível à vista, mas é 

revelado pelo frio e pelo calor e pela umidade e pelo movimento". Frag.144 

 

"E todas as coisas são produzidas por uma espécie de condensação, e depois rarefação, dele (s.c. ar). 
O movimento existe, e de fato, desde todo o sempre; quando o ar se comprime, logo se gera a Terra, a 

primeira de as coisas completamente plana - por isso é conseqüentemente levada pelo ar; e o Sol e a 
Lua e os demais corpos celestes têm na Terra a origem do seu nascimento. O Sol é Terra, mas que, 
devido à rapidez do seu movimento, obtém calor bastante".Frag.151           

 

"O mundo uno é considerado como gerado e destrutível, por todos aqueles que dizem que há sempre 
um mundo, embora não seja sempre o  mesmo, mas se torne diferente em diferentes ocasiões de 
acordo com determinados períodos de tempo, como afirmaram Anaxímenes e Heraclito, e 

posteriormente os estóicos". Frag.150 

 



A Terra: forma e dimensões  

Problema: 

Se a Terra fosse um disco chato, então 

existiria somente um horizonte, ou seja, as 

estrelas visíveis em um ponto da Terra seriam 

vistas exatamente da mesma forma em 

qualquer outra localidade, e a hora do 

alvorecer e a duração do dia deveriam ser 

iguais em todo o planeta.  

Na prática isto não é observado. Sabia-se, já 

naquela época, que em algumas períodos do 

ano a duração dos dias é bastante diferente 

se estamos mais ao norte ou mais ao sul.  



A Terra: forma e dimensões  

Ainda no séc. VI a.C., Pitágoras e a sua escola deram um 

grande passo para que a concepção esférica da Terra 

fosse difundida (ironicamente, isto se deveu mais a suas 

crenças sobre a perfeição da forma esférica e do número 10 

do que propriamente pela razão). 

Aristóteles, no séc. IV, apresentou os primeiros argumentos 

convincentes para a esfericidade da Terra.  

 

Aristóteles explicava os fenômenos com base na teoria do 

vitalismo considerando a natureza de cada coisa. Por exemplo, 

por que chove? Chove porque os homens precisam beber água 

e a natureza da água é servir aos homens. Por que uma pedra 

jogada para o alto sempre volta a cair no chão? Porque é da 

natureza da pedra voltar para junto da “Terra-mãe.” 



A Terra: forma e dimensões  
Primeiros argumentos convincentes para a 

esfericidade da Terra:  

 

- o contorno circular da sombra da Terra projetada 

na Lua durante os eclipses lunares; 

 

- a diferença no horário de observação de um 

mesmo eclipse para observadores situados em locais 

diferentes; 

 

- a mudança no aspecto do céu conforme a latitude 

do observador; 

 

- todos os objetos caem em direção à Terra.  



A Terra: forma e dimensões  

O tamanho da Terra  

 

No século III a.C., Arquimedes afirmava que a 

Terra era uma esfera menor do que o Sol e 

maior do que a Lua e sugeria que a sua 

circunferência teria uma dimensão máxima de 

300.000 estádios (estádio era uma unidade de 

medida que podia valer de 147 a 192 metros).  



A Terra: forma e dimensões  

Eratóstenes de Alexandria, nascido em Cirene, norte 

da África, em 276 a.C., realizou o primeiro experimento 

científico para medição da circunferência da Terra.  

 

 

 

 

 

 

A engenhosa idéia de Eratóstenes era baseada na 

hipótese de que, caso a Terra fosse esférica, a sombra 

de uma bastão observada no mesmo instante em 

locais diferentes permitiria, a partir de considerações 

geométricas, o cálculo do diâmetro da esfera.  



A Terra: forma e dimensões  
O valor por ele obtido, apesar da precariedade dos métodos de medição utilizados para 

estimar a distância entre os dois pontos de medida, foi de 250.000 estádios.  

Se considerarmos o valor médio de um estádio, teremos um meridiano terrestre de 46.230 

km, muito próximo do valor atualmente observado de 39.941 km.  

Eratóstenes era bibliotecário-chefe do Museu de 

Alexandria, no Egito. Um relato em um dos livros da 
biblioteca indicava que ao meio-dia do solstício de verão 
podia-se ver o reflexo do Sol em um poço na cidade de 

Siena, 800 km a sul de Alexandria, indicando assim que 
o Sol estaria incidindo exatamente na vertical. Na 

mesma hora, em Alexandria, um obelisco apresentava 
uma sombra em função da curvatura da Terra. Sabendo 
o comprimento da sombra e a distância entre as duas 

cidades ele pôde calcular a circunferência da Terra. 



A Terra: forma e dimensões  
Um século mais tarde, Posidônio determinou o raio terrestre por um método semelhante, 

mas utilizando a posição de uma estrela, obtendo um valor de 240.000 estádios para o 

comprimento da circunferência.  

 

 



A Terra: forma e dimensões  
Claudio Ptolomeu, no século II d.C., autor do sistema geocêntrico, atribuiu ao planeta um 

valor similar ao de Posidônio, reafirmando a esfericidade da Terra. 

 

A Terra, como um todo, é sensivelmente esférica  

Pois, se ela fosse côncava, as estrelas que nascem apareceriam primeiro às pessoas do 

Ocidente; e se fosse plana, as estrelas nasceriam e se poriam para todas as pessoas ao 

mesmo tempo; e se ela fosse uma pirâmide, um cubo ou qualquer outra figura poligonal, ela 

apareceria ao mesmo tempo para todos os observadores na mesma linha reta.  Mas 

nenhuma dessas coisas parece acontecer. E está claro, ademais, que não poderia ser 

cilíndrica com a superfície curva voltada ao nascimento e ocaso e as bases do plano 

voltadas para os pólos do universo, o que alguns acham mais plausível. Pois assim, 

nenhuma estrela nunca estaria visível a nenhum dos habitantes da superfície curva e, ao 

invés disso, ou todas as estrelas nasceriam e se poriam para os observadores, ou as 

mesmas estrelas seriam sempre invisíveis para uma mesma distância de qualquer um dos 

pólos a todos os observadores. E, ainda, quanto mais se avança para o pólo norte, mas as 

estrelas do sul se escondem e as do norte aparecem. Deste modo, está claro aqui que a 

curvatura da Terra, cobrindo uniformemente as partes em direções oblíquas, prova sua forma 

esférica de cada lado. (...)  

 

[ Ptol.Alm. 1.5 ]  



A Terra: forma e dimensões  

Depois de Ptolomeu, somente no séc. IX é que outra tentativa para a determinação das 

dimensões da Terra foi realizada, pelos árabes. O valor obtido, em milhas árabes, daria algo 

em torno de 42.840 km para a circunferência terrestre, considerando que uma milha árabe 

corresponde a 2,16 km. 

O mapa-mundi 

segundo Ptolomeu 



A Terra: forma e dimensões  

Valores mais precisos só foram 

conseguidos no séc. XV, com a medida 

de um arco de meridiano por J. Picard, 

que obteve o valor de 6.372 km para o 

raio do planeta, o que corresponde a 

um diâmetro médio de 40.036 km para 

a Terra. O valor obtido por Picard ficou 

famoso pelo fato de ter sido utilizado 

por Isaac Newton para a verificação da 

Lei da Gravitação Universal.  



A Terra: forma e dimensões  
Com a negação do sistema geocêntrico por 

Copérnico, admitiu-se para a Terra um 

movimento de rotação e translação ao redor 

do Sol, o que permitiu que Newton 

concluísse, a partir de estudos teóricos, que 

o movimento de rotação causaria um 

achatamento do planeta nos pólos, de 

forma que a razão entre o diâmetro da Terra 

no equador e no pólo fosse de 230/229, ou 

seja, o raio da Terra seria ligeiramente 

menor no pólo. 



A Terra: forma e dimensões  

Um fato curioso ocorreu em 1718, 

quando Jacques Cassini realizou 

uma série de medidas, dando 

continuidade a um trabalho de 

Picard, e concluiu que a Terra 

deveria ser achatada no equador, 

ao contrário do que a teoria 

newtoniana previa.  

 

Uma grande controvérsia foi criada 

na Europa a respeito destes 

resultados, dando origem a duas 

expedições patrocinadas pela 

Academia de Ciências de Paris, 

com o objetivo de realizar medições 

de um arco de meridiano próximo 

ao equador, no Peru, e próximo ao 

pólo, na Lapônia. 



A Terra: forma e dimensões  

Uma grande controvérsia foi criada na Europa a respeito destes resultados, dando origem a 

duas expedições patrocinadas pela Academia de Ciências de Paris, com o objetivo de 

realizar medições de um arco de meridiano próximo ao equador, no Peru, e próximo ao 

pólo, na Lapônia. 



A Terra: forma e dimensões  

O resultado das medições mostrou que um arco de 1o no 

equador media 110.614 m, e próximo ao pólo, um arco de 1o 

correspondia a 111.949 m. Estava confirmada, assim, a teoria 

de Newton, e a Terra a partir de então foi vista em primeira 

aproximação como um elipsoide de revolução, com o semi-eixo 

menor coincidindo com o eixo de rotação terrestre. 



A Terra: massa 

A massa da Terra  

O problema de determinar a massa da Terra só foi resolvido em 1798 por Henry 

Cavendish, que, utilizando a Lei da Gravitação Universal formulada em 1687 por Isaac 

Newton, utilizou um engenhoso método que consistia em medir o deslocamento de 

pequenas esferas de chumbo suspensas por um fio, quando delas se aproximava 

esferas muito maiores. 



A Terra: forma e dimensões  

Pela Lei da Gravitação Universal, 

deveria haver uma força de atração 

entre as massas, que poderia ser 

detectada pelo deslocamento das 

massas menores. O experimento 

permitiu a determinação não só da 

massa, mas da densidade média da 

Terra (que pode ser obtida dividindo-se 

a massa da Terra por seu volume, uma 

vez que as dimensões da Terra já eram 

conhecidas). 



A Terra: forma e dimensões  
Cavendish ficou surpreso com o resultado, que mostrava que “a densidade da Terra é 5,48 

vezes superior à da água”, uma vez que as rochas encontradas na superfície terrestre 

apresentam uma densidade média de 2,7 g/cm3, ou seja, são 2,7 vezes mais densas do que 

a água. Isto indicava que as camadas do interior terrestre deveriam ter uma densidade 

muito superior à densidade das rochas da superfície, e, por conseguinte, que a composição 

das camadas interiores poderia não ser similar à composição das rochas superficiais. 

Cavendish trabalhou também com a análise de 

gases, e estabeleceu que a atmosfera era composta 

por 79,167% de “ar flogístico” (nitrogênio) e 20,833 

de “ar deflogístico” (oxigênio). 



A Terra: forma e dimensões  
Os 24 satélites no espaço que compõem o segmento GPS, estão na órbita 

da Terra a  aproximadamente 12.000 milhas sobre nós.  

Eles estão se movendo constantemente, fazendo duas órbitas completas 

em menos de 24 horas. Estes satélites viajam à velocidades de 

aproximadamente 7.000 milhas por hora.    

Satélites de GPS são alimentados por energia solar.  

Eles tem baterias de back-up  para os manter funcionando  no caso de um 

eclipse solar, ou quando não houver sol. Pequenos propulsores de foguete 

em cada satélite, os mantêm voando no caminho correto.   

Aqui estão alguns fatos interessantes sobre os satélites de GPS ( também 

chamados de NAVSTAR, pelo Departamento de Defesa Norte-

Americano, nome oficial dado ao GPS ): 

  

O primeiro satélite de GPS foi lançado em 1978.    

Uma constelação de 24 satélites foi alcançada em 1994.    

Cada satélite é construído para durar aproximadamente 10 anos. 

Constantemente estão sendo construídas   substituições e lançadas em 

órbita.   

Um satélite de GPS pesa aproximadamente 2.000 libras e 

aproximadamente 17 pés com os painéis solares estendidos.    

O poder do transmissor é de só 50 watts ou menos. 



A Terra: forma e dimensões  
Satélites de GPS circundam a terra duas vezes por dia, em uma 

órbita muito precisa, transmitindo informações precisas para a 

Terra. Receptores de GPS levam esta informação e, triangulação de 

uso, para calcular o local exato do usuário.  

Essencialmente, o receptor de GPS compara o tempo em que um 

sinal foi transmitido por um satélite, com o tempo que foi recebido. 

A diferença de tempo é transmitida para o receptor de GPS, o quão 

longe o satélite está.  

Agora, com medidas de distância de mais  alguns satélites, o 

receptor pode determinar a posição do usuário e pode exibir isto no 

mapa eletrônico da unidade. 

Um receptor de GPS deve receber um sinal de pelo menos três 

satélites, para calcular uma  posição 2D (latitude e longitude) e 

movimento de rastro. Com quatro ou mais satélites visíveis, o 

receptor pode determinar a  posição 3D do usuário (latitude, 

longitude e altitude). Uma vez que a posição do usuário foi 

determinada, a unidade de GPS pode calcular outras informações, 

como: velocidade, proa, rastro, distância de viagem, distância ao 

destino, tempo de viagem, nascer e por-do-sol e muito mais. 



A Terra: forma e dimensões  

asfdasdfas 

Error source Potential 

error 

Typical 

error 

Ionosphere 5.0 meters 0.4 meters 

Troposphere 0.5 meters 0.2 meters 

Ephemeris data 2.5 meters 0 meters 

Satellite clock 

drift 

1.5 meters 0 meters 

Multipath 0.6 meters 0.6 meters 

Measurement 

noise 

0.3 meters 0.3 meters 

Total ~ 15 meters ~ 10 meters 



A estrutura da Terra 

Como é a Terra por dentro?  

As evidências de que a Terra não é homogênea foram mais tarde comprovadas por meio de 

métodos geofísicos, que investigam as diferentes propriedades físicas e químicas das 

rochas de forma indireta. Assim, por exemplo, o estudo da velocidade da propagação de 

uma onda sísmica em diferentes materiais terrestres permite estimar a composição e a 

estrutura da região em questão.  

Considerando as diferenças de composição química e de propriedades físicas e mecânicas, 

como por exemplo, a densidade, a Terra pode ser dividida em crosta, manto e núcleo.  

Levando-se em conta as características de rigidez e fluxo de material, podemos dividir as 

camadas mais externas da Terra de uma outra forma: litosfera, astenosfera e mesosfera. 

As definições de crosta e litosfera são 

distintas, e os dois termos não devem 

ser utilizados como sinônimos, pois 

envolvem propriedades diferentes e 

apresentam características distintas. 



As placas litosféricas  
Como a superfície da Terra se move?  

A distribuição dos terremotos e do vulcanismo na superfície terrestre permite delimitar 

estreitas faixas onde estes fenômenos normalmente ocorrem. Estas zonas são regiões de 

fraqueza na litosfera, que permitem segmentá-la em grandes pedaços, que podem englobar 

tanto porções continentais quanto oceânicas: as placas litosféricas.  



As placas litosféricas 

As regiões de bordas das placas litosféricas podem ser de três tipos: convergência, 

divergência e transcorrência.  

 

Nas margens de convergência, duas placas colidem e uma delas é forçada a descer sob a 

outra, em um processo chamado de subducção. Neste tipo de colisão de placas, uma delas 

acaba sendo lentamente destruída, ao atingir a profundidade na qual as condições de 

pressão e temperatura são adequadas para que ocorra o processo de fusão. Um exemplo 

típico deste tipo de margem ocorre na região dos Andes, onde a placa de Nazca sofre 

subducção sob a placa da América do Sul. Neste processo foram geradas as cadeias de 

montanhas da região andina, bem como os inúmeros vulcões ativos e grande quantidade de 

terremotos. 



As placas litosféricas 

Nas margens de divergência ocorre a separação de duas placas litosféricas, com saída de 

material da astenosfera, que se solidifica ao longo das bordas das placas envolvidas no 

processo, aumentando-as gradativamente de tamanho. Nesta região ocorrem muitos abalos 

sísmicos de pequena magnitude, originados pelo rompimento de porções da placa durante o 

afastamento. Um exemplo de região deste tipo é a dorsal meso-atlântica, uma longa cadeia 

de montanhas submarinas que atravessa o Oceano Atlântico desde a Islândia até as regiões 

antárticas.  



As placas litosféricas 

Nas margens de transcorrência, não há criação nem destruição de placas, mas somente o 

movimento lateral entre elas. Normalmente ocorrem terremotos neste tipo de margem, como 

é o caso da falha de San Andreas, na Califórnia.  

Imagens  da falha de San Andreas, na Califórnia, 
onde há o deslocamento relativo entre as placas.  



As deriva continental e a tectônica de placas 

A mobilidade das camadas superficiais da Terra foi proposta inicialmente em 1596 por um 

cartógrafo alemão chamado Abraham Ortelius, que notou a similaridade das linhas de 

costa da América do Sul e da África, sugerindo que os dois continentes estivessem unidos 

no passado.  



As deriva continental e a tectônica de placas 

Em 1912, um meteorologista alemão chamado Alfred Wegener propunha a teoria da Deriva 

Continental, baseado nas observações sobre o ajuste das linhas de costa, a distribuição de 

fósseis e as evidências sobre as dramáticas mudanças de clima ocorridas no passado 

geológico da Terra. 



As deriva continental e a tectônica de placas 

A teoria da Deriva Continental propunha 

que há cerca de 200 milhões de anos 

todas as massas continentais faziam 

parte de um único bloco, que Wegener 

denominou de Pangea. A quebra deste 

supercontinente daria origem a duas 

grandes massas continentais: a 

Laurásia, ao norte, e o Gondwana, ao 

sul.  

Posteriormente estes dois blocos 

também se fragmentariam, dando 

origem às massas continentais que 

conhecemos na atualidade.  

O principal problema com a teoria da 

Deriva Continental estava na força 

necessária para movimentar os blocos 

continentais, fazendo-os deslizar sobre 

o assoalho oceânico. Não se conhecia 

nenhuma força capaz de realizar tal 

tarefa, e, mesmo que existisse tal força, 

ela seria tamanha que fragmentaria 

completamente o continente.  



As deriva continental e a tectônica de placas 

Posteriormente, na década de 1960, novas evidências geofísicas, como a constatação de 

que o assoalho oceânico é recente e repleto de feições fisiográficas, a distribuição dos 

terremotos e vulcanismo em faixas estreitas, delimitando as bordas das placas litosféricas, 

e o padrão simétrico de magnetização das rochas em relação à dorsal meso-oceânica, 

levaram à retomada da teoria da mobilidade das massas continentais, sob outra formulação, 

denominada Teoria da Tectônica de Placas.  



As deriva continental e a tectônica de placas 

A Tectônica de Placas postula que as placas litosféricas, que englobam tanto massas 

continentais quanto parte do assoalho oceânico, interagem entre si, afastando-se nas 

margens de divergência, como é o caso das dorsais oceânicas, e colidindo nas zonas de 

convergência, como é o caso dos Andes e Himalaias.  



As deriva continental e a tectônica de placas 

É importante notar, portanto, que a teoria da Deriva Continental foi uma primeira tentativa de 

explicar a mobilidade das massas continentais, mas mostrou-se em muitos pontos incorreta 

e foi substituída pela Tectônica de Placas, que é distinta, por considerar que não somente 

os continentes estão em movimento, mas toda a placa litosférica que os contém, além 

de utilizar diversas observações geofísicas que comprovam esta movimentação e explicam 

as forças envolvidas.  


