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Resumo 
 

 Esta pesquisa investiga quais eram os conteúdos de matemática ensinados,  

sua ordem seqüencial e a forma de exposição, na aula da esfera  do Colégio de 

Santo Antão-O-Velho da cidade de Lisboa, na primeira metade do século XVIII. O 

presente trabalho descreve, dentro do contexto científico daquela época, os aspectos 

mais relevantes do compêndio Trigonometria Plana e Esferica com o Canon 

Trigonometrico, Linear e Logarithmico,  publicado em 1737, cujo autor é o padre 

jesuíta Manoel de Campos, que foi um dos professores daquela aula.  

 Este estudo revela abordagens interessantes por ele efetuadas, que 

conduziram a resultados importantes, como a correção do Canon Trigonometrico e a 

geração da linha logarítmica.  

 Ficou constatado que a trigonometria apresentada por Campos tinha como 

primeiro objetivo a sua aplicação à náutica e à astronomia. Contudo, o autor não 

apresentou tais aplicações no seu compêndio, prometendo mostrá-las  

oportunamente em outra publicação, de cuja existência não encontramos registro. 

 Em virtude disso, alguns exemplos dessas aplicações, contidos na Arte de 

Navegar  de Manoel Pimentel, contemporâneo de Campos, foram selecionados e 

apresentados neste trabalho. 

 

Palavra-chave: Trigonometria – Aula da Esfera - Náutica 
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Abstract 
 

This research investigates which were the mathematical contents, sequence 

and manner of exposition taught in the sphere class of Colégio de Santo Antão-O-

Velho, in Lisbon, during the second half of the 18th century.  The current work 

describes, within the context of that time, the most relevant features of the 

compendium Trigonometria Plana e Esferica com o Canon Trigonometrico, Linear e 

Logarithmico, published in 1737. Its author is the Jesuit priest Manoel de Campos, 

who was one of the teachers of that class. 

This study reveals interesting approaches made by him, which led to important 

results, like the correction of the Canon Trigonometrico, and the generation of the 

logarithmic curve. 

It was verified that the trigonometry presented by Campos had as its first 

objective the application to the Nautical Science and Astronomy.  However, the 

author did not present these applications in his book, but promised to show them 

in another publication, which existence we did not find register of. 

Because of that, some examples of those applications, included in Arte de 

Navegar of Manoel Pimentel, were selected and presented in this work. 

 

Key words: Trigonometry – Sphere Class – Nautical Science 
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INTRODUÇÃO 
 

Vários aspectos das condições sociais e econômicas dos séculos XVI e XVII 

certamente forneceram motivos e oportunidades que serviram de estímulo para a 

ciência. Houve também um interesse ativo do aprendizado em questões técnicas, 

que levou cientistas a fazerem contribuições na resolução de problemas 

fundamentais. A “revolução” interna havida no pensamento científico, que teve lugar 

principalmente nos séculos XVII e XVIII, levou a ciência européia a buscar 

explicações em termos de causas naturais, e os aspectos experimental e matemático 

vinham-se desenvolvendo dentro do sistema, até então predominantemente 

aristotélico, do pensamento científico. Este desenvolvimento continuou no século 

XVIII, com uma maior velocidade.  

Em Portugal, a situação cultural, educacional e científica era diferente da 

existente no restante da Europa. D. João III (1521-1557), patrocinou o estudo de 

muitos portugueses na Universidade de Paris, como “bolseiros del Rei”, e convidou 

vários humanistas estrangeiros, entre eles o flamengo Nicholas Cleynaerts e o 

escocês George Buchanan, para trabalharem e ensinarem em Portugal. Foi 

considerado o grande protetor de Pedro Nunes (1502-1572), importante cartógrafo e 

matemático do Renascimento Português, catedrático de matemática da Universidade 

de Coimbra de 1544 até 1562, e cosmógrafo-mor de 1547 até a sua morte. Nunes 

era filho de judeus, e só conseguiu escapar das perseguições da Inquisição aos 

cristãos novos em virtude da  proteção do rei.1 De 1531 a 1535 viveu em Évora, onde 

escreveu notas para um curso de Álgebra a ser ministrados a seus alunos, príncipes 

e fidalgos, dentre os quais João de Castro e Martim Afonso de Souza. São de sua 

autoria um Tratado de Geometria dos Triângulos Esféricos, um Tratado sobre o 

Astrolábio, um Tratado da Proporção ao Livro V de Euclides e uma tradução do De 

Arquitetura, de Vitruvius. Seu livro mais famoso é o Tratado da Esfera, de 1537. 2 

Depois da morte deste monarca, com o poder crescente da Inquisição e dos 

Jesuítas, o domínio da ortodoxia religiosa tornou-se completo. Com isso, não se 

                                                           
1 Ubiratan D’Ambrosio, Manual de História da Matemática com Especial Referência à História da Matemática 
no Brasil. São Paulo, 2000, p. 14. Obra ainda não publicada, cópia cedida gentilmente pelo autor.  
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enviaram mais estudantes portugueses para universidades estrangeiras, diminuindo 

muito o intercâmbio cultural e científico com o exterior, entre 1560 e 1715. 3 

 Desde o século XVI, os jesuítas detinham a hegemonia do sistema 

educacional, sendo responsáveis por grande parte do ensino em Portugal e em suas 

colônias. Segundo C.R.Boxer, 4 a influência eclesiástica era muito forte em todas as 

esferas da educação e marcou até a pintura, o artesanato, a música e a arquitetura. 

De fato, a influência dos jesuítas era grande em todos os aspectos da vida e do 

trabalho do mundo português, e especialmente na educação. Eles haviam obtido em 

1555 o controle do Colégio das Artes, que era a instituição de ensino preparatório 

para a Universidade de Coimbra, detendo assim o direito exclusivo de ensino público 

do Latim e da Filosofia. Pouco mais tarde, o Colégio Jesuíta de Évora foi promovido 

a Universidade, passando a ter os mesmos privilégios e o mesmo estatuto da de 

Coimbra. Estas duas, a de Coimbra e de Évora, continuaram como as únicas 

universidades existentes no mundo português, até que o Marquês de Pombal 

suprimisse a de Évora em 1759-1760, e reorganizasse a de Coimbra em 1772. 5 

Boxer afirmou que a educação ministrada pelos jesuítas, embora fosse 

inicialmente reconhecida como a melhor de sua época e geração, não acompanhou 

a expansão do conhecimento e a fermentação das idéias havida no século XVII. 6 

Um dos motivos apontados por esse historiador que teriam levado a tal situação foi a 

exigência das autoridades civis e eclesiásticas de que toda a educação fosse 

ministrada dentro dos limites rigorosamente traçados pela estrita ortodoxia católica 

romana. Isto se concretizou, em grande parte, em virtude da vigilância exercida por 

uma bem organizada censura literária. O ramo português da Inquisição promulgou 

listas de livros proibidos desde 1547, ampliando-as em edições posteriores. Desde 

1550, qualquer livro destinado à publicação devia submeter-se à censura exercida 

por três diferentes autoridades: a civil, feita pelo Desembargador do Paço ou 

Supremo Tribunal de Justiça; a eclesiástica, do respectivo bispado e a do Santo 

Ofício da Inquisição. Até mesmo os livros estrangeiros importados eram 

                                                                                                                                                                                      
2 Fontoura da Costa, A Marinharia dos Descobrimentos, pp. 217-218. 
3 Charles Boxer, O Império Marítimo Português, 1415-1825, p. 335.  
4 Ibidem, p. 338. 
5 Ibidem, p. 332.  
6 Ibidem, p. 332. 
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inspecionados por delegação do Santo Ofício. 7 Paralelamente, na Inglaterra, França 

e Holanda, a censura não era tão rigorosa, por serem países mais tolerantes, no que 

dizia respeito à liberdade religiosa. Portugal havia sido o único país que aceitara, 

sem qualquer oposição, todas as decisões finais do Concílio de Trento (1545-1563), 

que procedera a uma uniformização litúrgica e assumira a cisão com as novas 

religiões do protestantismo, dando início à verdadeira Contra-Reforma. 8  

Todos estes fatores – a imposição de um controle muito rigoroso e eficaz 

sobre a publicação e a circulação de livros, a força da ortodoxia religiosa portuguesa, 

que reforçou a influência do Direito Canônico na legislação portuguesa e marcou o 

apogeu do estreitamento de relações entre a Coroa e o Papado, e a índole 

naturalmente conservadora da grande maioria do povo português – são motivos que 

ajudam a esclarecer porque o Renascimento em Portugal não se estendeu por um 

período muito longo. 9 

Devemos considerar com o devido cuidado as numerosas críticas feitas à 

atuação dos jesuítas, inclusive com respeito ao ensino ministrado por eles. 

Recentemente, historiadores levantaram a existência de correntes rivais na chamada 

“revolução” havida no pensamento científico nos séculos XVII e XVIII. Os jesuítas 

foram considerados como integrantes da corrente que se rivalizava com os 

implementadores da que veio a se chamar ciência moderna.10  

Devido a essa rivalidade, pode ter havido exagero na condenação ou nas 

críticas injustificadas dirigidas àqueles. Na matemática, um fator que talvez não 

tenha favorecido um desenvolvimento mais rápido foi a insistência dos portugueses 

em continuar utilizando o sistema de numerais luso-romanos, não adotando de 

imediato o indo-arábico, o que pode ser comprovado na obra de Pedro Nunes Libro 

de Algebra  en Arithmetica y Geometria, publicada em 1567. No apêndice dessa 

obra, Nunes reconheceu que a mesma não incorporava os últimos conhecimentos 

                                                           
7 Boxer, op.cit., p. 333-334.  
8 João José Alves Dias, coord. , Portugal: Do Renascimento à Crise Dinástica, p. 429.  
9 Boxer, op. cit., p. 335.  
10Marcia Helena Mendes Ferraz, As Ciências em Portugal e no Brasil (1772-1822): o texto conflituoso da 
química, p.35.  
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dos algebristas italianos, o que refletia o isolamento dos cientistas portugueses em 

relação ao restante da Europa. 11 

Desde o século XVI, os jesuítas mantinham uma aula da esfera, no Colégio de 

Santo Antão, em Lisboa, que incluía um curso de matemáticas e de navegação 

teórica. Os conhecimentos científicos e as idéias filosóficas de Galileu, Bacon, 

Descartes, Newton, Huygens, Leibniz e outros, que eram discutidos no norte da 

Europa e na Itália, não eram aceitos nem difundidos no ensino pelos jesuítas 

portugueses e espanhóis, que até proibiram expressamente a sua  discussão, até 

1746. 12 

Além da falta de contato com as idéias inovadoras do exterior, os portugueses 

não utilizaram devidamente,  nem difundiram, os conhecimentos científicos de seus 

compatriotas. Como exemplos, podemos citar as obras dos navegadores Duarte 

Pacheco Pereira e D. João de Castro, do matemático Pedro Nunes e do médico 

Garcia da Orta. Até mesmo a popularização dos roteiros portugueses de navegação 

foi feita por um holandês, Linschoten,  e ao final do século XVII vários dos pilotos da  

carreira da Índia eram estrangeiros, que se utilizavam, de preferência, de roteiros 

estrangeiros. 13 

No reinado de D. João V (1706-1750), a situação cultural e científica começou 

a se modificar. Os governantes preocupavam-se em fazer mudanças, talvez porque 

a ciência portuguesa não tivesse acompanhado de forma satisfatória os avanços da 

época. Vinham notícias do exterior, a respeito de inovações transformadoras que se 

desenrolavam no restante da Europa, e que produziam reflexos sociais e influências 

determinantes sobre o destino das nações. Tais notícias eram trazidas pelos 

“estrangeirados”. O significado preciso deste termo não é bem conhecido. Sabe-se 

que era empregado tanto para designar os portugueses que estivessem em terras 

estrangeiras, ou que ali tivessem estado temporariamente, voluntariamente ou 

expulsos de Portugal, como também para fazer referência aos portugueses que 

sofreram influências de fontes estrangeiras em seus escritos. O termo 

“estrangeirados” que utilizamos se refere aos portugueses que tiveram contato com 

                                                           
11 D’Ambrosio, op.cit., p. 15.  
12 Boxer, op. cit., p. 336.  
13 Ibidem., p. 336.  
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problemas e idéias que eram discutidos em outros locais da Europa naquela época, 

e sofreram influências que deixaram transparecer em suas opiniões. 14 Estes 

homens eram membros de consulados, ou fidalgos de certo prestígio junto aos 

governantes. O Marquês de Pombal é um exemplo, tendo vivido em Viena e em 

Londres durante certa época, onde sofreu influências de novas idéias.  

Para tentar implementar modificações inovadoras, D. João V enviou a Roma 

Luís Antonio Verney (1713-1792), com o propósito de elaborar um plano para a 

reforma total do sistema educacional português. Verney elaborou a sua proposta na 

obra Verdadeiro Método de Estudar, que foi publicada anônima, e clandestinamente, 

em três edições (de 1746 a 1751). Quando saiu a primeira edição, D. João V já fora 

acometido da doença que dali a quatro anos lhe seria fatal, e este pode ser o motivo 

por que não apoiou as propostas radicais de Verney, nem a publicação da obra. 

Estas propostas incluíam um ensino de matérias selecionadas pela sua utilidade e 

relevância práticas na vida cotidiana, a importância do ensino das línguas vernáculas 

e estrangeiras modernas, especialmente o francês e o italiano, o ensino da filosofia 

independente do da teologia e a inclusão da História e da Geografia. Defendiam 

ainda a abertura de escolas primárias nos mais variados locais e a idéia 

revolucionária de que as mulheres deviam ser educadas até em nível equiparado ao 

dos homens. 15 

Além de enviar pessoas ao exterior, D. João V solicitou a Jacob de Castro 

Sarmento, um judeu exilado na Inglaterra, uma proposta de subsídios às 

modificações pretendidas no ensino da Medicina. A sugestão inicial de Sarmento foi 

efetuar a tradução do Novum Organum de Francis Bacon, para torná-la conhecida. 

Entretanto isto não foi levado a termo, talvez por interferência dos jesuítas. 16 

As inovações científicas da época estavam associadas a propostas filosóficas 

repudiadas pelas autoridades políticas e religiosas portuguesas. Os sinais de 

mudanças nas tendências científicas da primeira metade do século XVIII também 

puderam ser notados nas obras de intelectuais tais como Sarmento, no seu livro 

Theorica Verdadeira das Marés, em Londres, 1737, José Soares de Barros e 

                                                           
14 Ferraz, op.cit., p. 33 e nota de rodapé 9.  
15 Boxer, op.cit., p. 344.  
16 Ferraz, op.cit., p. 34.  
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Vasconcelos, astronômo de Paris, e Manuel de Azevedo Fortes, autor da Lógica 

Racional, Geométrica e Analítica e nos padres jesuítas Eusébio da Veiga, astrônomo 

de Lisboa, Manoel de Campos e Inácio Monteiro17. 

No reinado de D. João V parece ter acontecido um grande desperdício de 

recursos para a manutenção da Coroa. O rei gastava, com a sua Corte luxuosa, os 

rendimentos provenientes da receita do ouro extraído em minas do Brasil, do 

comércio de tabaco, do açúcar e do pau-brasil, além do comércio de escravos 

africanos, do vinho do Porto e da exportação de sal.18  

Em 1732 foi criada por Nicolau Lavache uma Fábrica de Fundição no Campo 

de Santa Clara, em Lisboa, em 1734 uma Fábrica de Sedas por Robert Godin, 

também em Lisboa e uma Fábrica de Damascos e Brocados semelhante às que 

funcionavam na França, e que veio a falir em 1750. 

 Algumas realizações importantes no período do reinado de D. João V foram 

as seguintes: a construção, durante os anos 1717 a 1750, do Palácio Convento de 

Mafra, que abrigava um grande palácio real, um convento para 300 religiosos e uma 

basílica com cerca de 4000 metros quadrados e mil e trezentas dependências, entre 

salas, quartos e celas conventuais, construídas por mais de cinqüenta mil 

trabalhadores; a construção de um aqueduto em Lisboa, no ano de 1748, e a criação 

da Academia Real da História Portuguesa, na qual era incentivada a investigação 

histórica fundamentada em documentos. 

Nesta época, na Academia Militar da Corte, despontou Manuel de Azevedo 

Fortes,  um engenheiro, considerado um dos pilares do movimento nacionalizador e 

criador da engenharia portuguesa. Foi sucessor de Serrão Pimentel no cargo de 

Engenheiro-Mor do Reino, e deixou, entre outras obras, O Engenheiro Português, um 

tratado de fortificação em dois tomos editados em 1728 e 1729, e contendo noções 

de geometria prática e trigonometria plana. 19 

                                                           
17 João Felipe Queiró, A Matemática em Portugal antes de 1772, in Textos de História e Metodologia da 
Matemática. Centro de Matemática da Universidade de Coimbra, Portugal.  
18 José Hermano Saraiva, História Concisa de Portugal, pp. 239-247. 
19 Belchior Vieira, “Contribuição dos Militares Portugueses para a Introdução da Cultura Matemática no Brasil”, 
in Anais do Encontro Luso-Brasileiro de História da Matemática e Seminário Nacional de História da 
Matemática, Águas de São Pedro, 1997, pp. 46-50. 
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Pombal efetuou reformas educacionais importantes, inclusive na Universidade 

de Coimbra. Esta reforma, ocorrida em 1772,  introduziu,  em Portugal algumas 

disciplinas das ciências modernas, como a Química, que pela primeira vez foi 

ensinada neste país, além da Física Experimental e da História Natural. 20 Os textos 

dos reformadores apresentavam críticas severas à forma de ensino dos jesuítas, e 

ordenavam até a abolição de toda a memória dos registros de tais classes em 

escolas. O entendimento era que “reformar, neste caso, queria dizer banir todo sinal 

dos ensinamentos da Companhia, substituindo-os pelos da modernidade”. 21 

Um sério problema na área do ensino foi enfrentado em Portugal, depois da 

expulsão dos jesuítas, e ainda antes da Reforma da Universidade de Coimbra. Como 

os padres da Companhia de Jesus eram grandes conhecedores da matemática, e  a 

ordem tinha a hegemonia no ensino, o resultado é que passaram a faltar professores 

para essa disciplina. Nas várias instituições mantidas pelos jesuítas vinham sendo 

formados indivíduos de competência indiscutível e reconhecida nesta ciência. 22 

Muitas obras dos professores da aula da esfera do Colégio de Santo Antão 

foram publicadas, entre os séculos XVI e XVIII. Um desses professores foi Manoel de 

Campos, a quem dedicamos uma boa parte desta dissertação.  Este padre jesuíta 

nasceu em 1681 e faleceu em São Roque de Lisboa,  no dia 26 de novembro de 

1758, aos 77 anos de idade, quinze dias antes da prisão dos jesuítas ordenada pelo 

Marquês de Pombal.23  

Juntamente com outros padres jesuítas, foi um dos primeiros professores da 

Academia Real da História Portuguesa, fundada por D. João V em 8 de dezembro de 

1720. Foi incumbido de escrever a história da Prelazia de Tomar, e de elaborar, com 

a ajuda de Manuel de Azevedo Fortes, a Carta Geográfica, em que se 

determinassem os confins e as divisões das dioceses. 24 Ilustrou também o mapa de 

Portugal, com o objetivo de mostrar a Geografia do país, para que ele pudesse 

“servir de farol a toda Espanha Antiga”, e para isso recolheu todas as notícias que 

conseguiu, através da busca em Bibliotecas localizadas  nos lugares por onde 

                                                           
20 Ferraz, op. cit., p.36.  
21 Ibidem., p.37.  
22 Francisco Rodrigues, História da Companhia de Jesus na Assistência de Portugal, pp. 414-416. 
23 Rodrigues, História ..., vol. VII, p.413. 
24 Idem,  A Formação..., p.308. 
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passava. A finalidade era conseguir desenhar uma carta universal da Coroa 

Portuguesa, onde constassem todas as conquistas, especialmente as espirituais. 

Reduziu toda a carta a três folhas de papel imperial, estendendo nela os 180 graus 

de longitude.  

 O Padre Manoel de Campos (1681-1758) foi considerado como “um dos mais 

sábios matemáticos que preencheu com a sua ciência aquela primeira metade do 

século XVIII, [...], e aplicara com particular desvelo ao estudo dessa ciência, em que 

saiu tão consumado que não somente a ditou no colégio de Santo Antão, mas 

também no Colégio Imperial de Madrid, com grande crédito do seu nome”. Em  maio 

de 1711 já era professor de matemática do colégio,  e sob a sua presidência o 

estudante Francisco Dias defendeu teses de matemática. 25  

 Em 1721, por ordem do monarca D. João V, Campos foi a Roma com o padre 

Jerônimo de Castilho, também da Companhia de Jesus, para acompanhar o Cardeal 

Pereira, bispo de Algarve, ao conclave que elegeu o Papa Inocêncio XIII, em 8 de 

maio de 1721, em Roma. Permaneceu em Roma até 1728, quando iniciou a sua 

viagem de retorno a Portugal, por ordem do mesmo D. João V. Quando passava por 

Madrid, o provincial da ordem, necessitando de um professor de matemática para o 

Colégio Imperial, fundado por Filipe V, convidou Campos para que se encarregasse 

da cadeira de matemática. Nessa época foi nomeado Cosmógrafo-mor pelo el-rei de 

Castela, com um salário de 300$000 réis por ano.26 

Permaneceu em Madrid durante quatro anos, e repentinamente foi intimado a 

sair da Espanha  imediatamente, não se sabe porque motivos. Voltando a Portugal, 

em 1734, retomou os seus trabalhos na cadeira de matemática do Colégio de Santo 

Antão, e na Academia Real da História Portuguesa. Foi nessa época que Campos se 

dedicou ao trabalho de Geografia, em conjunto com Manuel de Azevedo Fortes, 

como foi citado anteriormente.  

Justamente nesta dissertação, faremos um estudo aprofundado da obra 

Trigonometria Plana e Espherica Para o Uso na Real Aula da Esfera do Collégio de 

Santo Antão da Companhia de Jesus de Lisboa Occidental, de Manoel de Campos, 

publicada em 1735, procurando verificar, por um lado, quais eram os conteúdos 

                                                           
25 Rodrigues, História ..., vol. VII, p.410. 
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ensinados na aula da esfera, e por outro analisar a atualidade (em sua época) dos 

seus conhecimentos.  

Além  da sua utilização nessa aula,  as obras de Manuel de Campos serviram 

como fontes de referência para outros matemáticos da época27, e parece terem 

alavancado o desenvolvimento dos recursos teóricos e de aplicação de conceitos 

matemáticos em diversas áreas, como em Náutica e Fortificação 28.  

Complementando este estudo, vamos discutir a utilização de alguns 

conteúdos expostos no texto de Campos, e que eram comuns a obras do mesmo 

tipo, versando problemas de navegação teórica e prática. Assim, lançamos mão dos 

textos Arte de Navegar e Roteyro da Navegaçam da India Oriental, de Manoel 

Pimentel, publicados em 1712 e 1740, respectivamente. Teria sido, sem dúvida, mais 

interessante analisar um texto do próprio Campos sobre a aplicação da trigonometria 

plana e esférica. Entretanto, apesar de ter prometido ao final do seu livro que trataria 

destas aplicações em outro texto, Campos nunca publicou tal trabalho, ou pelo 

menos não encontramos registros que comprovem a existência de tal obra.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      
26 Rodrigues, História ...., vol. VII, p. 411. 
27 Ana Isabel Rosendo,  Inácio Monteiro e o Ensino da Matemática em Portugal no Século XVIII, Tese de 
Mestrado, Universidade de Coimbra, p. 127. 
28 Manoel de Campos,  Trigonometria Plana e Espherica Para o Uso na Real Aula do Colégio de Santo Antão, 
Prolusão da Obra, sem número de página. 
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CAPÍTULO 1: ASPECTOS DA NAVEGAÇÃO ASTRONÔMICA E O  
 

COLÉGIO DE SANTO ANTÃO-O-VELHO 
 
 

Desde a época do Infante Dom Henrique, as navegações portuguesas 

parecem ter sido realizadas com algum conhecimento prévio das rotas e dos perigos 

a serem enfrentados, o que era conseguido com as informações prestadas e a 

experiência acumulada de viajantes, que já teriam participado dessas experiências. 

Isso pôde ser testemunhado pela passagem do Cabo Bojador, em 1434, feita pelo 

navegador Gil Eanes, que teria consciência e conhecimento do que estava fazendo, 

e conseguiu derrubar a teoria da não existência de terras além daquele local 

terrível.29  

A navegação astronômica só se iniciou, de fato, quando os navios se 

afastaram das proximidades das costas, e não era mais possível confirmar a posição 

estimada do navio através do contorno da costeira. Os pilotos árabes partiam do Mar 

Vermelho e contornavam a costa da Arábia, para atingir o Indostão Ocidental. 

Conheciam a altura máxima da Estrela do Norte (Polar) no porto de destino, e com o 

uso de um instrumento de observação rudimentar, orientavam a sua viagem até a 

chegada.30 

 O cronista João de Barros relatou um episódio que nos permite conhecer tal 

processo de observação. Vasco da Gama, na sua primeira viagem à Índia, no 

encontro com um piloto árabe que o iria conduzir, mostrou-lhe o astrolábio com que 

media a altura do Sol. O mouro não se espantou e exibiu um curioso instrumento, 

chamado de Kamal 31, com o qual fazia a navegação pelas estrelas. Esse 

instrumento era formado por retângulos de madeira ou de chifre, no centro do qual 

saía um fio com vários nós. O observador tinha que encontrar o nó adequado, que 

pendia entre os dentes, e, esticando o fio, fazia coincidir a aresta superior do Kamal 

com a Estrela Polar, enquanto a inferior ficava na linha do horizonte. Cada nó 

correspondia a um certo número de isbas, que era uma medida de ângulo. Uma isba 

correspondia ao valor angular 1º 37”, e ao valor linear 25 mm, muito próximo ao valor 

                                                           
29 Mário Vasconcelos Sá, A Sciência Náutica dos Portugueses e Espanhóis na Época das Descobertas, p.6. 
30 Luis de Albuquerque, Curso de História da Náutica, pp. 22-23. 
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de uma polegada, ou também era aproximadamente a altura definida por um dedo 

colocado horizontalmente à distância do braço esticado (que evidentemente 

dependia do tamanho do observador. 32  

 

 

 

 

 

 

 

Observação de uma estrela com o Kamal ou Tavoleta da Índia 33 

 

Através de medições sucessivas de alturas, era possível ao navegador , se 

assim o desejasse, viajar em uma latitude constante, ou estimar as distâncias 

percorridas através da diferença de latitudes. Esse tipo de navegação, no entanto, 

parece não ter existido no Mediterrâneo, antes do fim do século XVI. Uma evidência 

desse fato é que as cartas de marear daquela época não eram cartas de altura, nem 

podiam ter sido usadas em navegação astronômica. 34 

A arte de navegar portuguesa, dessa maneira,  teria sido um longo processo 

de adaptação de soluções provenientes da prática de navegar mediterrânea, 

suficientes apenas para a navegação em mares interiores, mas evidentemente 

insuficientes para as viagens no alto mar, em que imperavam outras condições. A 

arte de navegar mediterrânea era de “rumo e estima”, e como o piloto seguiria 

simplesmente um rumo previamente definido, com o auxílio de uma bússola, era 

muito importante a sua experiência em superar dificuldades que surgissem durante a 

viagem. 35  

Parece que no século XIII os pilotos dispunham das chamadas “cartas 

portulanos”, instruções de navegação  escritas com expressões gráficas; a bússola e 

                                                                                                                                                                                      
31 Também conhecido como ‘tavoleta da Índia’. 
32 Costa, op.cit., pp. 32-33. 
33 Ibidem, p.33. 
34 Barbosa, Novos Subsídios para a História da Ciência Náutica da Época dos Descobrimentos, p. 18.  
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a tábua das marés já eram conhecidas. A carta náutica do mediterrâneo dava ao 

piloto a noção do espaço por onde se movimentar, e permitia-lhe traçar a rota e 

marcar a posição do navio. 36 

 Um grande problema enfrentado nas viagens para o sul, ao longo da costa 

africana, era o sistema de ventos, que tornava praticamente impossível a volta. Os 

pilotos eram obrigados a viajar para o largo, na procura de ventos que os trouxessem 

de volta para a costa portuguesa, e para isso tentavam navegar “à bolina”, o que 

consistia em pilotar em ziguezague a barlavento (contra o sentido do vento). 

Evidentemente que a localização do navio era possível desde que a costeira 

estivesse identificada e as condições meteorológicas de visibilidade fossem 

favoráveis. Em caso contrário, os riscos para a navegação eram terríveis.37 

 

1.1.  Os Regimentos de Navegação 
 

Em face do exposto, a utilização dos instrumentos e dos chamados 

“regimentos de navegação” viria a facilitar e possibilitar, com menores riscos, a 

navegação em mares abertos. O seu emprego, entretanto, exigia um aprendizado 

que poderia ser alcançado a bordo dos próprios navios, e o uso de uma literatura que 

passou a estar disponível a partir do século XVI. Veremos, a seguir, alguns  detalhes 

sobre esses pontos. 

Os principais regimentos de navegação que são encontrados na literatura 

náutica e utilizados pelos navegadores portugueses, são o “Regimento da Estrela 

Polar”, o “Regimento do Sol” e o “Regimento do Cruzeiro do Sul”. 

Uma ampla literatura sobre esses regimentos pode ser encontrada, por vezes 

acompanhada de estudos críticos. Como exemplos, temos o Guia Náutico de 

Munique e o Guia Náutico de Évora, e o  Livro de Marinharia de André Pires. O 

primeiro é uma reedição fac-similada do mais antigo guia náutico português 

conhecido, [primeiro quarto do século XVI], com introdução de Luís de Albuquerque, 

publicado pela Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos em 

                                                                                                                                                                                      
35 Francisco Contente Domingues, “Arte e Técnica nas Navegações Portuguesas: das Primeiras Viagens à 
Armada de Cabral”, in Adauto Novaes, org., A Descoberta do Ordem e do Mundo, pp. 209-210. 
36 Albuquerque, Curso ....,  pp.7-19. 
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1991. O segundo  apresenta o texto do manuscrito de um códice português [primeira 

metade do século XVI], acompanhado de um estudo crítico também de autoria de 

Albuquerque, com introdução de Armando Cortesão, e foi publicado em 1963 pelo 

Agrupamento de Estudos de Cartografia Antiga da Junta de Investigações do 

Ultramar de Lisboa. É acompanhado de um tratamento matemático sobre as 

correções de leitura que os navegadores eram obrigados a fazer, sob risco de não 

atingirem os portos de destino. 

Esses regimentos foram importantes para a navegação astronômica, porém 

como o seu estudo não é o foco principal deste trabalho, vamos citar apenas alguns 

pontos importantes de seus conteúdos. A  tentativa da determinação de latitudes por 

observações  astronômicas pode ter sido gerada pela grande dificuldade de orientar 

as naus nas derrotas pelo largo, quando se perdiam todas as referências 

geográficas, uma vez que as naus navegavam em mar aberto, além dos limites de 

visibilidade da costa.  A latitude de um lugar é medida pela altura do polo, ou seja, 

pelo arco do meridiano do lugar entre o polo e o horizonte, e com esse dado o 

problema da localização estaria contornado, pelo menos em  parte. Os navegadores 

dos séculos XV e XVI não encontravam uma estrela visível a olho nu que 

assinalasse a direção do Pólo Ártico, mas notaram que a estrela Polar descrevia, 

diariamente, um pequeno círculo aparente em torno do pólo, com um raio (distância 

polar) de aproximadamente 3° 30” 14. 38 

A observação dessa estrela na verdade era feita  pela constelação da “Ursa 

Menor”, que era chamada de “Buzina”, formada por oito estrelas 39, e dessa leitura se 

determinava a altura do polo. Para isso aplicavam um conjunto de regras, chamadas 

de “Regimento da Estrela do Norte”. 40 

Caso essa distância polar fosse desprezada,  seria cometido um erro superior 

a trezentos quilômetros, valor esse totalmente inaceitável em navegação. Além 

disso, esse erro seria somado a outros, como aqueles provocados pelas imprecisões 

dos instrumentos utilizados nas observações. Tornava-se, pois, absolutamente 

                                                                                                                                                                                      
37 Milton Vargas, A “Imagem do Mundo e as Navegações Ibéricas”, in  Revista da SBHC, n.14, 1995, pp.81-95. 
38 A distância polar da estrela era de 3° 25' em 1500, tendo decrescido no decorrer do século XV; o valor 
indicado no texto, que foi o adotado pelos pilotos, estava, pois, muito próximo do valor exato. 
39 Chamadas de “guardas”. 
40 Luciano Pereira da Silva, Obras Completas, pp. 366-367. 
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indispensável introduzir fatores de correção nas leituras, e foi isso que os 

navegadores portugueses do século XV conseguiram ao criar o “Regimento da Altura 

da Estrela do Norte” . Esse regimento só servia para o hemisfério norte, mas atendia 

às necessidades das viagens. As regras do regimento eram apresentadas da 

seguinte maneira: “quando as guardas estão no braço de oeste, está a estrela do 

norte acima do pólo um grau e meio”, ou “quando as guardas estão na linha abaixo 

de oeste, está a estrela do norte acima do pólo três graus e meio”. 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Indicação dos vários rumos geográficos de acordo 

com a nomenclatura do Regimento do Norte 42 

 

A figura acima é baseada na “roda da polar”, que foi construída com base na 

latitude da cidade de Lisboa, e dessa maneira a roda polar permitia, em qualquer 

lugar do hemisfério setentrional, saber a altura da Ursa Maior em Lisboa, em função 

da posição da guarda dianteira da constelação a que ela pertence. Assim o piloto 

podia apontar para a Polar a qualquer momento, e obter a leitura desejada. Com 

essa leitura era possível obter a latitude em que se encontrava o navio.43 

O problema da longitude, no entanto não estava resolvido. Para determinar a 

posição do navio o piloto conjugava, na latitude calculada astronomicamente, a 

                                                           
41  Albuquerque, Guias Náuticos de Munique e Évora, Introdução, p.46.  
42 Idem, Introdução à História dos Descobrimentos Portugueses., p. 242.  
43 Ibidem. 
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distância e rumo estimados por processos de avaliação discutíveis. O arco definido 

sobre um meridiano entre dois paralelos era calculado em léguas pela fórmula: 

3

2
16.BA hh − . A extensão de um grau no meridiano terrestre era avaliada em 

3

2
16  

léguas.44 

 Pedro Nunes achava ser preferível observar a estrela em qualquer das suas 

passagens meridianas, quando os valores da correção atingiam os seus valores 

extremos, pois era mais fácil fazer essa observação  do que aguardar que as 

“guardas” se encontrassem em um dos oito rumos marcados.45 

 Em relação ao “Regimento do Sol”, Luciano Pereira da Silva citou a existência 

de um almanaque náutico na Biblioteca de Munique, talvez o mais antigo, que 

contém as regras para o cálculo da latitude pela altura meridiana do Sol, intitulado 

“Regimento do estrolabio”. Nele são encontradas as regras correspondentes aos 

diferentes casos de posição do Sol, explicados de forma minuciosa e acompanhadas 

de um calendário, onde são tabeladas as suas posições em todos os dias do ano.  46 

 Quanto à preferência de utilização dos regimentos, o assunto não está 

esclarecido. O próprio  Albuquerque afirmou que na obra de João de Barros não 

foram encontradas citações sobre navegações apoiadas na observação da estrela 

Polar, e dessa maneira só teria havido a observação do Sol. 47 Entretanto, no  

Regimento de Navegación de Pedro Medina, editado na Espanha em 1545, é 

encontrada uma figura, onde um homem empunha uma “balestilha” dirigida para a 

Ursa Menor, e estão indicadas, pelos nomes, as guardas e a Estrela do Norte, junto 

ao desenho de um círculo, no qual se escreveu a palavra pólo. 48 

 Para as navegações efetuadas no hemisfério Sul, foi construído o “Regimento 

da Estrela do Sul”, na tentativa de se estimar as latitudes por processos análogos 

àqueles do regimento da Estrela Polar. O problema é que quando os navios 

começaram a cruzar o Atlântico Sul em todos os sentidos de percurso, o curso diurno 

da Estrela Polar, antes aparente, tornava-se invisível, e por esse motivo os pilotos  

                                                           
44 Albuquerque, Guias Náuticos..., p.25.  
45 Idem, Introdução..., p.247. 
46 Luciano Pereira da Silva, op.cit., p.393.  
47  Albuquerque, op.cit.,  p.39. 
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só podiam fazer a determinação diária da latitude pela observação do Sol, e não 

tinham nenhuma possibilidade de confirmar os valores, pela observação da Polar.49  

 Um dos primeiros livros de marinharia a tratar do “Cruzeiro do Sul”, já com 

esse nome, é o Livro de Marinharia de João Lisboa,  de 1514, onde se encontram 

indicações de como se deviam observar as distâncias zenitais meridianas de 

algumas estrelas da constelação, acompanhadas de diversas regras. 50 

  

1.2. Alguns Instrumentos de Navegação 
 

Podemos classificar alguns dos instrumentos usados em navegação em duas 

categorias: os instrumentos de apoio e os de observação. Dentre os primeiros, 

encontramos o “prumo de mão”, com o qual se determinava aproximadamente a 

profundidade da água, o que evitava possíveis encalhes ou mesmo acidentes com 

rochedos submersos.51 

Na carta de Pero Vaz de Caminha, de 1 de maio de 1500, enviada de Porto 

Seguro, encontramos a citação: 

 

“lançado o prumo em frente da Vera Cruz, acharam 25 braças; 

e ao sol posto, obra de 6 léguas de terra, surgimos âncoras 

[fundeamos] em 19 braças, ancoragem limpa”. 52 

 

Em linguagem moderna, uma braça corresponde à envergadura de uma pessoa, 

e “ancoragem limpa” é lançar a âncora em um lugar de “boa tença”, que significa o 

fundo ser de lama, areia ou mesmo cascalho, onde a âncora fica enterrada com 

segurança  para não haver arrasto da embarcação. 

 Um outro instrumento de apoio, fundamental para as medições de intervalos 

de tempo, era a “ampulheta”, na qual o tempo era estimado pela duração do 

                                                                                                                                                                                      
48 O Tratado de Pedro de Medina foi editado na Espanha em 1545, e reeditado com alterações em 1563. Ver 
Albuquerque, Duas Obras Inéditas do Padre Francisco da Costa , p.6.  
49 Albuquerque, O Livro de Marinharia de André Pires, p.95.  
50 Ibidem, p. 96.  
51 Costa, A Marinharia ..., p.378. 
52 Ibidem, p.378.  
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escoamento da areia contida em seu interior. A de meia hora era chamada de 

“relógio”  e era utilizada para regular o turno da tripulação a bordo dos navios.53 

Outro instrumento era a “agulha de marear”, ou simplesmente agulha, versão 

náutica da bússola, talvez descoberta na China. No Livro de Marinharia de André 

Pires encontramos um “Tratado da Agulha de Marear”, de 1514, onde   

 

“pelo qual se pode saber, em qualquer parte que o 

homem estivera, quanto é afastado do meridiano pelo 

variar das agulhas” 54 

 

Era formada por um círculo de cartão, chamada “rosa”, dividida em 32 rumos 

ou ventos, separados pelo ângulo de 11º 15”, como unidade de divisão. O norte era 

decorado com a flor de lis e o leste era iluminado com uma cruz, talvez para indicar a 

direção dos lugares sagrados do cristianismo. A “rosa” de cartão era colada em cima 

de “ferros cevados”, que eram magnetizados por uma pedra chamada magnetite, e 

fixada com um pivô que lhe permitia apenas movimentar-se no plano horizontal. 55 

Quanto ao comprimento da agulha de marear, encontramos a seguinte 

orientação: 

 

“Para verdadeiramente saberes a verdade das agulhas, é 

necessário fazer uma agulha a maior que se puder fazer, há-de 

ser compassada; em a flor-de-lis se hão de pôr os ferros...” 56 

 

  Alguns outros instrumentos de observação foram “Báculo de Jacó” (ou 

“balestilha”), o “Quadrante” e o “Astrolábio”, que se destinavam às leituras das 

“alturas meridianas” das estrelas. Com essas medidas, e por intermédio dos 

“regimentos”,  era possível estimar a latitude do navio, e orientar a viagem, conforme 

salientamos anteriormente.   

                                                           
53 Antonio Estacio dos Reis, “Os Primórdios da Navegação Astronômica no Atlântico”, in  Alfonso-Goldfarb & 
Maia, orgs., História da Ciência: O Mapa do Conhecimento, pp.  205-206. 
54 Albuquerque, O Livro de Marinharia de André Pires, Texto do Manuscrito, p. 211.  
55 Costa, A Marinharia, .... pp. 164-169. 
56 Albuquerque, op.cit., p. 211.   
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Note-se que, apesar das imprecisões nas leituras angulares, provocadas pelas 

imperfeições das graduações dos instrumentos, como também pelas condições de 

utilização dos mesmos, muitas e muitas viagens foram realizadas, e bem sucedidas.  

Outras, no entanto, terminaram em tragédias. Don Juan Gonzalez de Urueña, que 

viajava constantemente da Espanha para a América, relatou os acidentes marítimos 

que aconteciam freqüentemente, em virtude de erros nas “derrotas”, ocasionando a 

perda total de uma frota no porto de Vigo, em 1702.  57 

A balestilha era uma adaptação do “Báculo de Jacob”, ou também “Báculo de 

São Tiago”, e parece ter sido usada pelos marinheiros portugueses desde o início do 

século XVI até o século XVIII. 58 Não são encontradas indicações de seu uso  nos 

Regimentos de Munich e de Évora, nem no Esmeraldu de Situ Orbis de Duarte 

Pacheco. Uma das primeiras referências ao seu uso pode ser encontrada no Livro de 

Marinharia de João Lisboa, do século XVI, onde é alertado que a observação direta 

do Sol poderia cegar, e são dadas recomendações sobre a mesma. 59  

Este instrumento era construído com uma travessa de madeira (VV’), 

chamada “virote”, de aproximadamente três a quatro palmos de comprimento, 

convenientemente graduada, sobre a qual se deslocava uma corrediça chamada 

“soalha” (SS’) convenientemente graduada, também de madeira. O observador 

levantava o virote à altura dos olhos e procurava deslocar a soalha até que, ficando 

horizontal o raio visual OS, a linha de pontaria dirigida ao astro passasse pela 

extremidade S’ da soalha, conforme ilustra a figura. 

Conseguida a posição conveniente, na graduação do virote lia-se diretamente 

o valor do ângulo SOS’ (altura do astro) em graus ou frações. 60 A soalha e o virote 

apresentavam divisões iguais, as do virote eram numeradas, e eram tabelados os 

valores das alturas correspondentes a essas divisões. 

 

                                                           
57 Don Juan Gonzalez de Urueña , Delineacion de Lo Tocante al Conocimiento del Pundo de Longitud Del Globo 
de Tierra, Y Agua, Y de La Causa de Las Crecientes Y Menguantes del Mar, pp. 1-4.  
58 Costa, A Marinharia ..., p.26.  
59 Ibidem, p. 28-29. 

60 O que é entendido facilmente pela equação trigonométrica 
VA

'AS

2
tg =α

, onde α  é o ângulo SVS’. 
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Balestilha. 61 

 

Talvez por conduzir a melhores resultados nas observações das estrelas, a 

balestilha foi usada na náutica até ao século XVIII, apesar de alguns navegadores 

preferirem o uso do quadrante e do astrolábio. 62 

Manuel Pimentel citou a existência de balestilhas com mais de uma soalha, 

que já teriam sido introduzidas no final do século XVI, e ainda a balestilha em que as 

faces do virote apresentavam duas graduações distintas, uma para ser usada em 

observações de estrelas e outra para o Sol. 63 

O quadrante foi citado no Almagesto  de Ptolomeu,  64 o que é um indício de 

que ele pode ter sido um dos primeiros instrumentos de observação a ser introduzido 

na náutica.65 Na figura abaixo estão representados um quarto de círculo (geralmente 

de madeira ou latão) , com o arco dividido em graus ou frações, de 0 a 90 graus. Nas 

extremidades A e V havia duas “pínulas” AA’ e VV’ , com orifícios ao centro, através 

dos quais se faziam as miradas às estrelas. Suspenso por um fio, do ponto V caía 

um peso P, que marcava a direção da vertical do lugar quando o peso era 

abandonado à ação da gravidade. 

 

 

                                                           
61 Albuquerque, Introdução ...., p. 238. 
62 Ibidem., p.238.  
63 Pimentel, op.cit., p. 74-76. 
64 Albuquerque, Introdução  ... , pp. 230-233. 
65 G. J. Toomer, trad., Ptolomy’s Almagest , pp. 61-63.  
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Quadrante 66 

 

O quadrante era utilizado da seguinte maneira: o observador levava o 

quadrante à altura dos olhos, de maneira que o seu plano ficasse vertical, apontava 

na direção do astro e via depois onde o fio de prumo cortava a graduação periférica 

do arco de círculo, e essa leitura dava a altura do astro. Os quadrantes geralmente 

apresentavam como auxiliares para o cálculo uma legenda com os valores de 

tangentes e cotangentes de certos ângulos. Uma régua de cálculo para uso 

astronômico, denominado cursor,  destinava-se a facilitar a  determinação da latitude 

de um lugar, lendo-se a latitude do lugar diretamente na própria escala das alturas. 67 

O Astrolábio compunha-se de um círculo, a roda, (de latão ou madeira),  

graduado em unidades de arco, e da medeclina giratória, ligada ao centro do círculo. 

Nos extremos da medeclina havia duas pínulas, dotadas de orifícios na parte central, 

através das quais se miravam as estrelas. Um anel, que era ligado ao círculo no 

ponto correspondente à divisão indicadora dos 90°, permitia suspender o astrolábio. 

Para se obter a altura de uma estrela, colocava-se o astrolábio em frente aos olhos, 

suspendendo o anel,  de modo a ficar no plano da vertical do astro, e fazia-se rodar a 

medeclina até que o observador visse a estrela através dos orifícios das duas 

pínulas. 68  

                                                                                                                                                                                      
 
66 Albuquerque, Introdução ... ,p.230. 
67 Ibidem, p. 231. 
68 Ibidem., p.234. 
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Astrolábio 69 

 

Para a observação do Sol, o instrumento era suspenso, mantido no plano da 

vertical do Sol, e a medeclina era deslocada até que a luz  solar, atravessando as 

duas pínulas, se projetasse no centro das sombras que elas mesmas produziam. A 

determinação da altura meridiana (máxima) do Sol era chamada pelos marinheiros  

de “pesagem do Sol”, e devia ser feita exatamente ao meio dia, e através dela era 

calculada a latitude do lugar. 70 

 

1.3. O Ensino da Pilotagem em Portugal  
 

Ao final do século XV, eram encontrados dois tipos de literatura náutica: os 

guias náuticos, que eram textos geralmente sem qualquer justificação ou explicação, 

que apresentavam regras práticas de procedimentos rotineiros serem seguidos pelos 

pilotos,  e os “livros de marinharia”, que eram teóricos e que discutiam os problemas 

de pilotagem da época. 71  

Não é possível dar uma resposta conclusiva a respeito do tipo de instrução 

técnica recebida pelos pilotos. Albuquerque afirmou que tudo o que se conhece a 

respeito são apenas suposições,  e que se deve considerar com o devido cuidado 

críticas efetuadas à imperícia de pilotos em textos do século XVI. Com efeito, no 

                                                           
69 Albuquerque, Introdução ...,  p. 234. 
70 Costa, A Marinharia, p. 24. 
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Livro de Marinharia de João de Lisboa  as oito regras para a deteminação de latitude 

devem ter sido resultado de observações astronômicas feitas por pilotos, o que 

pressupõe um certo nível  de conhecimento teórico. 72 

É razoável supor  que a aprendizagem do ofício de piloto fosse feita 

principalmente a bordo das caravelas e das naus, com o aprendiz sendo instruído 

por um navegador mais experimentado, que orientava a viagem. 73 

 Historiadores da Ciência apresentaram sérias dúvidas sobre a existência de 

escolas navais como a de Sagres, e mesmo da “Junta de Matemáticos”, na  época 

do Infante Dom Henrique, que seria formada por cosmógrafos e astrólogos 

chamados à Corte do príncipe, para se ocuparem da náutica astronômica.74 

 O escritor Antonio Barbosa, relacionou o depoimento de consagrados 

estudiosos da História de Portugal, que negam qualquer evidência sobre a existência 

de uma escola náutica na época do Infante D. Henrique. Barbosa questionou a forma 

como foi criada a ciência náutica portuguesa, pois o ponto fundamental a ser 

pesquisado é se realmente houve ensino direcionado para essa área, e como os 

conteúdos eram ensinados. 75 

 Encontramos, ainda, referências de que o Rei D.João II encarregava os 

astrólogos de sua confiança de estudar o assunto, ou consultava os “mestres” da 

época, como  Diogo Ortiz, Rodrigo ou José Vizinho. Possivelmente até mesmo Pedro 

Nunes possa ter exercido essas funções, quando foi reconhecido como cosmógrafo. 
76. 

Uma informação importante foi dada por Albuquerque, a respeito da 

localização, em 1966, de um “Regimento do Cosmógrafo-Mor”, datado de 1592.  O 

achado parece ser uma cópia de outro regimento de 1559, que havia desaparecido, 

e Albuquerque achou razoável supor que essa versão primitiva, aprovada no tempo 

de Pedro Nunes, pudesse impor ao cosmógrafo-mor o ensino de matemática para  

“marinheiros, pilotos e gentes do mar”, além de diversas outras responsabilidades e 

                                                                                                                                                                                      
71 Albuquerque, Duas Obras Inéditas do Padre Francisco da Costa,  p.5. 
72 Idem, Crônicas de História de Portugal, p. 137. 
73 Ibidem,, pp. 136-138.  
74 Luciano Pereira da Silva, Obras Completas, vol. II, p.330. 
75 Barbosa, Novos Subsídios ..., pp. 96-97. 
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obrigações. 77Algumas delas eram as seguintes: submeter a exame os técnicos da 

marinha, verificar todas as cartas e instrumentos náuticos, que só podiam ser usados 

a bordo depois de devidamente aprovados e reger um curso de matemática 

(cosmografia e astronomia elementares) para pilotos. A este curso também 

concorriam homens nobres, que podiam vir a desempenhar a função de capitães de 

navios. 78 

No documento constava o programa que o cosmógrafo-mor tinha de seguir 

nessas aulas, a maioria de ordem prática, tais como a utilização da carta náutica, uso 

dos instrumentos das alturas (astrolábio, quadrante e balestilha) e a  prática com a 

agulha de marear. A teoria seria baseada no Tratado da Esfera de Sacrobosco. A 

autoridade do cosmógrafo também era revelada nesse texto, uma vez que ele previa 

penalizações para os construtores que não estivessem oficialmente habilitados, e 

para aqueles que, mesmo aprovados, não submetessem as suas obras à aprovação 

do cosmógrafo. 79 

No diploma de nomeação de João Batista Lavanha, que foi um sucessor de 

Pedro Nunes no cargo de cosmógrafo-mor, encontramos uma alusão de que ele e 

outros técnicos foram alunos do mesmo Pedro Nunes em aulas de  “lições de esfera” 

em um local que ficaria situado na proximidade da Ribeira das Naus.80 

Se esse ensino foi realmente importante na formação de pilotos e qual foi a 

sua abrangência, são questões a serem pesquisadas. É fato notório, no entanto, que 

no início do século XVII faltaram pilotos para a Carreira da Índia. Em uma reunião do 

vice-rei em Goa, em novembro de 1643, foi afirmado que não havia em Lisboa um 

número suficiente de pilotos qualificados para conduzirem quaisquer navios até a 

Índia, porquanto todos aqueles que tinham qualificações adequadas (menos de dez 

indivíduos) se encontravam nos três navios que faziam a carreira das Índias, detidos 

pelo bloqueio holandês em Goa. A falta de marinheiros de alto mar foi um mal 

                                                                                                                                                                                      
76 Rodolphe Guimarães, Sur la Vie et l’oeuvre de Pedro Nunes, e Luciano Pereira da Silva, Obras Completas, 
Volume III, p.161 e p.261. 
77 Albuquerque, Duas Obras..., p. 9. 
78 Ibidem.  
79 Ibidem. 
80  Souza Viterbo, Trabalhos Náuticos dos Portugueses, vol. I, pp. 171-183 e vol. II, pp.207-208. 
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permanente no Império Português, mas nunca foi tão grave como durante a longa 

crise que constituiu a guerra contra os holandeses. 81 

 

1.4. O COLÉGIO DE SANTO ANTÃO-O-VELHO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hospital de S. José de Lisboa – Foto Atual 
Fonte: Companhia de Jesus em Portugal 

 
 

1.4.1. A Fundação do Colégio de Santo Antão de Lisb oa 
 
 

O estabelecimento da Companhia de Jesus em Portugal e a criação do 

Colégio de Santo Antão foi descrita de forma muito detalhada pelo historiador 

Francisco Rodrigues. Segundo ele, a vinda dos jesuítas para Portugal aconteceu  

porque o  Rei de Portugal, D. João III, recebera a indicação de Diogo de Gouveia, 

responsável pelo Colégio de Santa Bárbara em Paris, da existência de um promissor 

grupo de clérigos  “aptos para converter toda a Índia”. Inácio de Loiola aceitou, 

assim, o convite do Rei e enviou para Portugal, em 1540, dois dos seus primeiros 

companheiros: o navarro Francisco Xavier e o português Simão Rodrigues. O 

primeiro partiu no ano seguinte para a Índia, enquanto o segundo ficou na Europa, 

                                                           
81 C. Boxer, O Império Marítimo Português, p.115.  
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lançando as bases da Província de Portugal, que foi a primeira província de toda a 

ordem, em 1546. 82 

O historiador Francisco Rodrigues relata, ainda, que graças aos benefícios 

recebidos, especialmente da família real, o crescimento da Companhia de Jesus foi 

muito rápido em Portugal. A sua primeira comunidade foi fundada  na ‘casa de Santo 

Antão’ em Lisboa, era chefiada por Simão Rodrigues e contava com mais cinco 

sacerdotes (vindos de Roma e Paris) e três moços, da Corte do Rei.  A assistência 

espiritual dada por essa pequena comunidade parece ter sido  grande, pois havaia a 

participação de quase toda a Corte participava nos ‘exercícios espirituais’, e além 

disso havia o costume da confissão a cada oito dias. 83 

A construção do Colégio Santo Antão começou em 1579 e a inauguração se 

deu em 1593. Era gratuito e estava aberto a toda a juventude de Lisboa, sem 

distinção de classes, contando com aproximadamente quatrocentos estudantes. 84 

Viria a ser tornar um grande centro de desenvolvimento de idéias filosóficas e 

conhecimentos matemáticos e científicos, assim como eram as Universidades de 

Coimbra e Évora, do final do século XVI até meados do século XVIII. 85 

No que respeita à matemática, os jesuítas primaram pelo seu estudo 

avançado em Roma, na principal instituição de ensino da Companhia o Colégio 

Romano, onde foram agrupados em torno do padre Cristophoro Clavius 86 um grupo 

de matemáticos,  cujas realizações foram conhecidas e debatidas pelos mais 

variados centros de estudiosos sobre esses assuntos. Em Lisboa, o estudo das 

matemáticas se realizou plenamente no Colégio de Santo Antão, com a sua “aula da 

esfera” - um curso de astronomia e cosmografia - e Lisboa tornou-se referência na 

investigação matemática jesuíta.87 

                                                           
82 Rodrigues, A História ..., L. II, pp. 284-287. 
83 Ibidem, p. 299.  
84 Joel Serrão &  A.H. de Oliveira Marques, Nova História de Portugal – Portugal do Renascimento à Crise 
Dinástica, p. 468. 
85 Carlos Ziller Camenietzki, “Perspectivas da História das Ciências Matemáticas no Mundo Português Pós-Pedro 
Nunes”,  in Anais-Actas do Encontro Luso-Brasileiro  de História da Matemática e Seminário Nacional de 
História da Matemática, Águas de São Pedro, São Paulo, 1997, p. 107. 
86 Foi o elaborador do ‘Calendário Gregoriano’, autor de obras importantes de matemática e astronomia e edições 
comentadas sobre  Euclides e Sacrobosco. 
87 Ibidem,  pp. 110-111. 
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Em 1759 os Jesuítas foram expulsos de Portugal pelo Marquês de Pombal, e 

o Colégio de Santo Antão foi obrigado a fechar, interrompendo uma tradição que deu 

muitos frutos ao estudo da matemática em Portugal. Em 1770 seu prédio foi 

destinado a um hospital, de nome Hospital de S. José (em honra do Rei), 

substituindo o Hospital de Todos os Santos, situado na atual Praça da Figueira, que 

tinha ruído com o terremoto de Lisboa. 

 

1.4.2.  A “Aula da Esfera” do Colégio de Santo Antã o 

 

Esse era o nome de uma aula do Colégio de Santo Antão, que começou a ser 

ministrada desde o final do século XVI [1590], até a segunda metade do século XVIII, 

quando da expulsão dos jesuítas. Os seus professores eram todos membros da 

Companhia. No século XVI lecionaram João Delgado e Francisco da Costa, sendo 

este último autor de textos que foram reunidos e publicados,  em 1970, por Luís de 

Albuquerque, sob o nome Duas Obras Inéditas do Padre Francisco da Costa. 88 

O curso de Delgado apresentava conteúdos de astronomia e astrologia 

prática, chamada de ‘astrologia judiciária’, enquanto que as aulas de Costa versaram 

sobre marinharia, onde eram ensinados o modo correto de usar os instrumentos 

náuticos, observar  a altura meridiana do Sol, construir tábuas de declinação solar, e 

utilizar os regimentos e as cartas de marear. 89 

Albuquerque procedeu a um exame dos manuscritos das aulas dos 

professores da aula da esfera, e notou que inicialmente os conteúdos abrangidos 

eram próximos daqueles ensinados na carreira de cosmógrafo. Com a sucessão dos 

professores que ocorreu durante todo o período em que essa aula foi ministrada, 

afirmou que esses objetivos foram sendo alterados, e os conteúdos se afastando da 

arte de navegar.  90 

   Essa afirmação é convincente, pois na publicação  A “ aula de esfera” do 

Colégio de Santo Antão no Século XVII, em que Albuquerque relaciona as ementas 

das aulas, por ele coletadas nos manuscritos existentes em Portugal, existe uma 

                                                           
88 Albuquerque, A “Aula de Esfera” do Colégio de Santo Antão no Século XVII, p.8. 
89 Rodrigues, A Companhia ...., Livro I, pp. 96-97. 
90 Albuquerque, Duas Obras ...., p. 7 e Crônicas da História de Portugal, p. 130.  
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nítida diferença entre os conteúdo das aulas de Costa,  com  os de Luís Gonzaga, 

professor ao início do século XVIII, onde se encontram também ‘liçoes de 

arquitectura’, que são assuntos ligados estritamente à construção de fortificações, 

artilharia e artes militares.91 

Porém devemos notar que essa mudança dos conteúdos não significa que a 

formação matemática pudesse ser menos exigente. O entendimento dessas aulas 

dependia de um amplo conhecimento de trigonometria plana, trigonometria esférica  

e da teoria dos logaritmos. Como exemplo, vamos transcrever parte da ementa do 

curso de João Roston, professor entre os anos 1652-1654, acompanhada da cópia 

fac-similar da capa  do manuscrito correspondente, localizado por Albuquerque: 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Nacional de Lisboa, Ms. Da Col. Pombalina 54 

 

“Capítulo 1: das definições. Capítulo 2: vários teoremas sobre triângulos. 

Capítulo 3: Das proposições necessárias para entender a instrução dos senos, 

tangentes e secantes, e uso das taboadas. Capítulo 4: Dos teoremas necessários 

para a resolução dos triângulos planos. Capítulo 5: de algumas proposições que 

                                                           
91 Albuquerque, A aula ...., p.43.  
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servem para a variedade no uso da trigonometria. E no seu Compêndio de Doutrina 

Esférica: 93 Capítulo 1: Das proposições que servem para entender as propriedades 

dos triângulos esféricos. Capítulo 2: Dos teoremas que interessam à resolução dos 

triângulos esféricos. Capítulo 3: Das distâncias, longitudes e latitudes dos lugares.”94 

 

Já nas aulas da esfera do Pe. Luís Gonzaga (1700-1710) encontramos, nas 

Lições de Matemática os seguintes tópicos:  

 

“Medidas em geral, medidas dos antigos romanos, dos gregos e dos antigos 

hebreus. Medidas dos árabes e dos modernos. Das raízes quadrada e cúbica, dos 

números proporcionais, das proporções pela tábuas Pitagóricas. Uso das tábuas 

Pitagóricas para multiplicar e repartir. Das proporções chamada modos de 

argumentar. Da aritmética astronômica. Da aritmética divinatória. “ 95 

 

 

  1.4.3. Professores e Alunos da “Aula da Esfera” 
 

 

São citados, pelos historiadores, como professores no século XVII foram 

citados os seguintes padres: Ricardo Gibbons, João Delgado, Francisco da Costa, 

João da Costa, Bartolomeu Duarte, Sebastião Dias, João Paulo, Cristovão Galo, 

Cristovão Bruno, Inacio Stafford, Simão Fallonio,  João Roston, Henrique Uwens, 

Thomas Barthono, João da Costa, Bartolomeu Duarte, Valentim Estancel, Jorge 

Gelarte, Francisco X. Schidenoffen e Pe. Luiz Gonzaga. 96  

No século XVIII, foco principal deste trabalho, podemos relacionar: Antonio 

Simões, João Mendes, Francisco Gião, Francisco Ribeiro, Tomé de Campos, Antonio 

Monteiro, João Borja, Jacinto da Costa, Eusebio da Veiga, Inacio Vieira, Manoel de 

                                                                                                                                                                                      
92 Albuquerque, A  “Aula ...., p. 49. 
93 Ibidem, p.39. 
94 Ibidem, p.40. 
95 Ibidem, p.42.  
96 Ibidem, p. 41  e Rodrigues, A Companhia de Jesus ..., Tomo IV, vol. I, pp. 403-412. 
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Campos, Jacinto da Costa e Pe. Vicente Quaresma. 97 Dentre todos esses, 

destacamos no século XVII Cristóvão Bruno, que publicou um livro de navegação em 

1611, pensando  ter resolvido  o problema da determinação das longitudes e 

Valentim Estancel, astrônomo que também viveu no Brasil em 1663.  No século 

XVIII, merecem destaque Manoel de Campos  e Inácio Monteiro.98 

 Rodrigues afirmou que durante boa parte do século XVII a aula da esfera  

manteve-se na hegemonia do ensino de matemática e astronomia de Portugal, em 

virtude de nessa época esses estudos na Universidade de Coimbra serem 

deficientes, e esse fato justificaria a razão de em Santo Antão terem estudado  

muitos matemáticos, astrônomos e engenheiros, muitos deles nobres. 99 

Foram alunos da aula da esfera:  Dom Manuel de Meneses, cosmógrafo-mor 

do reino; Dom Fernando de Menezes, o “segundo conde da Ericeira”;  Francisco de 

Melo e Torres, primeiro Conde da Ponte e primeiro Marquês de Sande; o príncipe D. 

Teodósio, filho de D. João IV; o conde de S. Vicente, D. João Nunes da Cunha; o 

conde de Penaguião, D. João Rodrigues de Sá e Meneses; Luís Serrão Pimentel, 

cosmógrafo e engenheiro-mor do reino e os seus dois filhos, Francisco Pimentel, 

professor de Engenharia, e Manoel Pimentel, cosmógrafo-mor; este último publicou 

um livro de marinharia, Arte de Navegar, que será objeto de estudo no capítulo 3 

deste trabalho. 100  

No capítulo seguinte, vamos então discutir com detalhes a obra de um dos 

professores da aula da esfera no Colégio de Santo Antão, que foi o padre Manoel de 

Campos.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
97 Caso haja interesse, outros detalhes sobre a vida e a obra de muitos desses padres, são encontrados nas obras já 
citadas de Francisco Rodrigues.  
98 Rodrigues, História da...,  vol V, pp. 189; 193 e vol. VII, p. 413. 
99 Ibidem, pp. 186-187. 
100 Ibidem, pp. 186-187. 
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CAPÍTULO 2: O COMPÊNDIO DE MANOEL DE CAMPOS  101 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
101 Esta capa é cópia fac-similar do original da obra.  



 

 

42 

2.1. Estrutura Geral da Obra 
 

Vamos dedicar este capítulo a apresentar alguns detalhes do livro 

Trigonometria Plana e Esférica com o Canon Trigonometrico Linear e Logarithmico, 

um compêndio de matemática destinado aos alunos do Colégio Jesuíta de Santo 

Antão da cidade de Lisboa.  

O compêndio apresenta um Prólogo e uma “Prolusão” não numerada, com 

vinte e cinco páginas102, além de mais quatro livros e uma sinopse, intitulados:   

 

Livro I: Da Construcção do Canon Linear, pp.1-22. 

 Livro II: Da Construcção do Canon Logarithmico, pp. 23-66. 

 Livro III: Da Trigonometria Plana, Teorica e Practica, pp. 67-102 

 Livro IV: Da Trigonometria Esferica, Teorica e Practica, pp. 103-192. 

Synopse dos Casos, que Commumente Occorrem na Trigonometria Plana, e 

Esferica, pp. 193-212.  

 

 Na sinopse final, o autor relacionou os formulários e os pontos mais 

importantes de toda a obra, de forma resumida 103. Acompanham o texto as tabelas 

trigonométricas com cinco colunas, constando de seno, tangente, secante, logaritmo 

do seno e logaritmo da tangentes e uma tábua logarítmica dos números naturais de 1 

até 10.000. As figuras localizam-se ao final do livro, em folhas  de dimensões 

superiores aos das páginas, e acompanham fielmente o desenvolvimento da teoria.  

A obra apresenta as seguintes licenças104: as “licenças da ordem”, assinadas 

por João de Menezes, Provincial da Companhia de Jesus da Província de Portugal, 

datada de 24 de outubro de 1736. Além disso, encontramos a  “Licença do Santo 

Offício”. assinada por Fr. Crispin de Oliveira, datada de 30 de outubro de 1736; a 

licença para a impressão do livro é do Fr. R. de Lancastre Teixeira Silva Soares 

Abreu, datado de 3 de novembro de 1736. O censor do livro foi Luiz Francisco 

Pimentel, filho de Manoel Pimentel, que nessa época era também o Cosmógrafo Mor 

                                                           
102 Prolusão é a parte inicial ou prefácio, denominada  ‘Prolusão Encomiástico-Histórico-Crítica’, e assim como o 
Prólogo, não tem numeração das páginas.  
103 Campos, op. cit., pp. 194-212. 
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do Reino. Nesta censura, Luiz F. Pimentel louvou o Rei D. João V, afirmando que o 

monarca favorecia os “cultores das ciências” e elogiou Manoel de Campos, 

responsável pela impressão, em língua portuguesa, dos Elementos de Euclides e de 

tratados de matemática.  

Em uma das páginas iniciais, não numeradas, Pimentel afirmou textualmente:  

  

“Reservou a Providencia Divina para o feliz Reynado de V. 

Magestade que se fizesse memoravel não só pela multidão de 

gloriosas acções, com que V. Magestade quotidianamente o 

illustra mas tambem pelas frequentes, e utilissimas producções 

de estimaveis Livros com que todos os dias vemos enriquecer 

as bibliothecas, e utilizar aos estudiosos effeitos da real 

beneficcecia có que V. Magestade favorece aos cultores das 

Sciencias. Entre os que nellas tem mostrado grandes 

progressos, e tem adquirido bem merecidos louvores, he o 

Padre Manoel de Campos, Author deste Tratado de 

Trigonometria, que V. Magestade me manda vêr: o qual depois 

de ter dado â estampa outra excelente Obra dos Elementos de 

Euclides, expostos na lingua Portugueza, continùa em querer 

publicar esta igualmente proveitosa, e necessaria. Quanto estes 

Tratados  sejão uteis, ninguem há que não conheça, pois que 

são hum, e outro o adito, e a chave de todas as Mathematicas: 

e por haver atéagora impressos no idioma Portuguez poucos 

Livros de semelhantes materias, se vião embaraçados os que 

ignorando outros idiomas se pretendião adiantar nestas 

faculdades. Na presente Obra acharão em que se instruir 

igualmente os principiantes, que os provectos, huns 

emperceptiveis, e claros rudimentos, outros em scientificas 

proposicoes, e no douto e egenhoso methodo de as tratar. Pelo 

que me parece muito digno este Livro da luz publica. V. 

                                                                                                                                                                                      
104 Estas licenças correspondem àquelas constantes na Introdução deste trabalho. 
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Magestade mandará o que for servido. Lisboa Occidental 7. de 

Novembro de 1736. “105 

 

Essa é uma informação que nos mostra a carência de obras de matemática 

escritas na língua portuguesa nessa época, o que pode ter representado um 

obstáculo significativo para a própria difusão e aprendizado das ciências em 

Portugal. 

 

2.2. “Prolusão Encomiastico-Historico-Critica” 106 
 
 

Campos publicou esta obra de trigonometria  porque a julgava indispensável 

para outras ciências, como as fortificações militares e a náutica. A enorme 

importância que ele dava à trigonometria pode ser sentida nas suas seguintes 

afirmações, encontradas na Prolusão  do seu compêndio: 

 

“...porque verdadeiramente quem quer dar passo na Astronomia  

sem pleno conhecimento da Trigonometria, he querer caminhar 

sem luz, e navegar sem agulha. Esta he a razão porq~ todos os 

Astronomos promoverao sempre com todas as suas forças esta 

importantissima Sciencia; porque conhecerão muy bem que 

sem ella todo o seu trabalho era inutil; e que sô da certeza do 

seu Calculo pendia o acerto de sua especulação...”107 

 

e ainda:  

 

“Esta foy a rezão, porque tendo dado à luz o anno passado o 

Tratado dos Elementos, como primeiro preludio para a 

Mathematica; neste anno em que a Real Aula da Esfera 

debaixo da Protecção del-Rey N. Senhor D. João V. Pio, Feliz, 

                                                           
105 Campos, op. cit., Prolusão Encomiastico-Historico-Critica, não numerada. 
106 Sem numeração de página. 
107 Campos, op.cit., não numerada 
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Justo, Protector de todas as boas Artes, e verdadeiro Pay da 

Patria, muda de sitio para mayor comodidade dos ouvintes, e 

da Nobreza da Corte, me pareceo não sô conveniente, mas 

necessario dar logo à luz este Tratado de Trigonometria, como 

Chave Mestra, e Luz da mesma Aula; sem a qual se não pode 

entrar nella, nem perceber o que se professa. 

Porem posta de parte a Sciencia da Astronomia, para a 

qual he tam necessaria a Trigonometria, como a respiração 

para a vida: ainda para as outras Sciencias, que se professão 

nas outras duas Reaes Aulas desta Corte (de Fortificação, e 

Nautica) sabem muito bem os sapientissimos Mestres dellas, 

quand\to dependem desta doutrina os seus estudos. E ainda 

que por meyo de varios Orgãos, como são Planisferios, 

Quadrantes, Circulos, e Regoas Logarithmicas; e outros 

egenhosos instrumentos diminuir o trabalho dos Calculos, se 

podera supprir esta falta; e muito mais por meyo das mesmas 

Taboas supputadas, de que estão cheyos os Tratados; com 

tudo (torno a dizer) sabem muito bem os mesmos 

sapientissimos Mestres, quam superficial he a Sciencia, que 

não se funda no perfeito conhecimento da Trigonometria: e 

como o uso sô destes Instrumentos, e Taboas, sem pleno 

conhecimento do seu artificio, não he mais que hum asylo da 

ignorancia. Lembro-me a este proposito, que sahindo hum dia 

da Aula de Madrid, e achando â porta um habil Engenheiro 

Ingles, que por cómissão de certa Sociedade da Praça de 

Londres tinha hido reconhecer as Maquinas Hidraulicas de 

Toledo; este me preguntou que Materia explicava? Porque 

como estava longe não tinha percebido bem; e respondedo-lhe 

eu que Trigonometria: voltou-se para meus Discipulos, e 

acrescentou esta advertencia â minha Liçaõ, Señores, 
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Trigonometria, y màs Trigonometria: pues esta es la única, la 

verdadera Sciencia Mathematica. “108 

 

A linguagem utilizada por Campos é muito simples e de fácil compreensão, 

sendo o conteúdo muito rico em referências à História da Matemática  com que o 

autor procura acompanhar o desenvolvimento dos assuntos. 109 

Esta Prolusão apresenta três secções, a saber:  

 

§1.  Do Progresso da Trigonometria 

§2.  Do Progresso do Calculo Trigonometrico 

§3.  Da Invenção dos Logarithmos 

 

No  §1 Campos observou que a Astronomia, por depender da observação dos 

astros, foi a geradora da trigonometria, pois é possível formar um triângulo mistilíneo 
110 em que dois lados admitem por vértice o observador e o terceiro lado é 

determinado por um arco do céu. A matemática era uma ferramente indispensável à 

Astronomia, como afirmou o autor.111 

Campos definiu o “sistema trigonométrico”,  e o Canon Linear, construído  

pelos antigos, da seguinte maneira: 

 

“Como a Astronomia foy a que deu a conhecer aos Filosofos a 

necessidade da Trigonometria e estes não conhecessem ao 

principio mais Linhas que os rayos visuaes, com que 

observavão os Astros, começarão logao a figurar Triangulos 

Opticos que com centro na Terra (pela infinita distancia) tinhão 

por bases os arcos do Ceo. Daqui medindo os angulos pelos 

arcos, e os arcos pelas Cordas (que erão humas linhas 

                                                           
108 Campos, op. cit., não numerada.. 
109 Esse tipo de abordagem também é encontrado em outras obras de matemática e regimentos de navegação, até 
mesmo do século XVII. Pode ser notada na importante obra de Antonio de Naiera, Navegacion Especulativa y 
Pratica, Reformadas Sus Reglas, Y Tablas por las Observaciones de Ticho Brahe, obra editada por Pedro 
Cresbeeck em  Lisboa, no ano de 1628. 
110 Um triângulo é chamado mistilíneo quando um dos seus lados é definido por uma curva. 
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imaginarias, que tiravão de Astro a Astro) começarão a 

estabelecer o seu Systema Trigonometrico da maneira 

seguinte. 

Dividirão primeiramente o Circulo em 360 partes, a que 

chamarão Gráos: cada gráo em 60 particulas, a que chamarão 

Minutos: e cada minuto em outras 60, a que chamarão 

Segundos etc. E dividirão tambem o diametro em 120 partes, a 

que chamarão absolutamente Partes: cada parte em 60 

particulas, a que chamarão Minutos; e cada minuto em outras 

60, a que chamarão Segundos etc. E depois supputando com 

subtil, e exquisito artificio as Cordas de todos os arcos, gráo por 

gráo, e minuto por minuto, formarão huma Taboa, ou Canon 

Linear, na qual se vião de huma parte todos os arcos do semi-

circulo por sua ordem, e da outra as Cordas, que lhes 

correspondião, medidas exactamente em partes do diametro.112 

O fim desta Taboa era, dado qualquer ∆ rectangulo ACB, 

circunscrever-lhe hum semi-circulo: e suppondo o lado mayor 

AB, opposto ao ang. recto C, dividido em 120 partes (ou em 

7.200 min. ou em 432.000 seg.) achar prontamente as partes, 

que cabião aos outros 2 lados AC, CB, com tanto que se 

conhecessem os angulos oppostos: ou tambem, achar os 

angulos, com tanto que se conhecessem os lados. “113 

  

Neste ponto, a obra traz diversos detalhes sobre o desenvolvimento do Canon 

Linear. O quadro anexo apresenta um resumo, que realizamos, das principais 

referências históricas contidas no texto de Campos. Algumas datas da primeira 

coluna não se encontram no original, e foram pesquisadas na fonte citada.  

 

 

                                                                                                                                                                                      
111 Campos, op.cit., não numerada.  
112 Ibidem. 
113 Ibidem. 
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ÉPOCA ANTIGOS OBRAS 
160 A.C. Hipparco de Rhodio • 12 Livros 

 

Século I114 

 

Menalau de Alexandria 

• 6 Livros de Cordas (Subtensas) 

• 3 Livros de Resolução de 

Triângulos Esféricos 

 

 

Século I 

 

 

Claudio Ptolomeu 

• Livro I do Almagesto (Canon de 

Cordas) 

• Synopse de Trigonometria 

Esférica 

 Árabes • Quadrante de círculo: senos 

primeiro, segundo e verso 

713 d.C D. Afonso X • Taboas Alfonsinas 

1436-1476115 João Monte Regio • Raio em 6.000000 partes 

• Raio em 10.000000 partes 

• Regras de Três - Analogias 

1514-1576116 Georg Joachin 

Rheticus 

• Taboa Segundíssima dos Senos 

1540-1603117 Francisco Vieta • Seno Primeiro=Perpendículo; 

Seno Segundo=Base; 

Raio=Hipotenusa 

 

 

No  §2 Campos observou que no século XV, o matemático João Monte Regio 
118, conhecido como  “O Ptolomeu da Alemanha”, teria conseguido uma simplificação 

dos cálculos, efetuando uma divisão do raio em 10.000000 partes. Ele elaborou uma 

nova Taboa, introduzindo no Canon mais uma coluna, onde ficavam tabeladas as 

                                                           
114 Boyer, op.cit., p.119 
115 Ibidem, p.180. 
116 Ibidem, p.213 
117Ibidem., p.222. 
118 O matemático lusitano Antonio de Naiera, em sua obra Navegacion Especulativa yPratica, Reformadas Sus 
Reglas, y Tablas por las Observaciones de Ticho Brahe, editada em 1628, apresenta diversas referências a  
“Johanes de Monte Regio e seus triângulos esféricos”. 
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tangentes dos arcos, e dessa forma criou duas ordens de medidas para os lados do 

triângulo: uma que considerava o lado maior como raio, e os menores como senos, e 

outra que considerava qualquer um deles como raio, e o outro como tangente. Ela foi 

chamada de Taboa Segunda  de Monte Regio, e a vantagem é que em qualquer 

analogia era possível colocar o raio em primeiro ou em segundo lugar, o que 

facilitava as operações de multiplicar e dividir. Na multiplicação bastava acrescentar 

ao número multiplicado 7 cyfras [zeros], e na divisão bastava tirar do produto as 

últimas 7 figuras [casas decimais].  

Campos citou, a respeito da Taboa Segunda,  que Copérnico “a estimou tanto, 

que sô por ella resolveo todos ∆∆ s esfericos, que lhe podião occorrer na sua grande 

Obra das Revoluções.” 119 

A seguir, nosso autor se referiu a João Antonio Magino (1555-1617), que em 

1604 no seu livro Primeiro Movel, dedicado ao imperador Rodofo II, construiu quatro 

Taboas sobre os principais tipos de analogias, classificando-as da seguinte maneira:   

 
 

1 1 1 1 
2 Seno 2 Seno 2 Seno 2 Tangente 
3 Seno 3 Secante 3 Tangente 3 Tangente 
4 Seno 4 Seno 4 Tangente 4 Seno 

 

 Campos salientou que, com a utilização das mesmas,  a resolução de qualquer 

triângulo ficava muito simplificada, “que parece se não podia excogitar couza mais 

expedita.” 120 

Posteriormente, Nicolao Raymaro abandonou essas Taboas de Magino, e as 

substituiu por uma regra chamada de Prostaferese, que foi demonstrada por Clavio 

no lema 5.3 da sua obra Astrolábio.121 

A  regra é a seguinte: 

 

                                                           
119 Prolusão, página sem numeração. 
120 Idem. 
121 Prostapheresis é uma palavra grega que significa adição e subtração, e são fórmulas que transformam 

produtos de senos em uma soma ou diferença. Identidades como 
2

yx
cos

2

yx
sen2ysenxsen

−+=+ . Conhecidas como  
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“Todas as vezes (diz ella) que em qualquer Analogia for o Rayo 

para hum Seno, como outro Seno para hum 4. não ha mais que 

ajuntar o arco menor ao complemento do mayor (do 2. e 3. 

termo)  e buscar o Seno do aggregado: depois combinado o 

dito menor arco com o complemento do mayor; ou aquelle há 

de ser menor, ou mayor, ou igual à esse: se for igual, será 

metade do seno do aggregado o Seno do 4. Termo, que se 

busca: se for menor, abata-se do Complemento, e busque-se o 

Seno do residuo; e este abatido do Seno do dito aggregado 

dará uma Corda, cuja metade he o Seno do dito 4. termo: e se 

for mayor, abata-se delle o Complemento, e busque-se o Seno 

do residuo; e este acrescentado ao Seno do mesmo aggregado 

dará uma Corda, etc. “122 

 

Essa regra não foi demonstrada, segundo Campos, por Raymaro, mas por 

Clavio, na sua obra Astrolabio e também por Magino no Livro I do Primeiro Movel.  

 

 No  §3,  finalizando a Prolusão, Campos citou que ao final do século XVI , 

quando assim a trigonometria se encontrava no estágio acima descrito surgiu Neper,  

 

 “o grande Mathematico João Neper Escocez, Barão de 

Merchiston,  o qual com huns números Artificiaes, que 

introduzio no Canon, facilitou de tal sorte a Regra de 3. que 

com huma pura conta de somar se acha o 4. termo que se 

busca. “123 

 

                                                                                                                                                                                      
“fórmulas de Werner”, e parecem ter sido usadas para simplificar cálculos astronômicos por Johannes Werner 
(1468-15280. Boyer, op. cit., p. 226.  
122 Prolusão, página sem numeração. 
123 Ibidem. 
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 Neper inicialmente introduziu esses números nas tábuas em ordem retrograda 

[decrescente] por lhe parecer mais conveniente, mas depois adotou a ordem directa 

[crescente.124 

 Campos acrescentou que o próprio Neper pediu a Henrique Briggio que 

refizesse a tábua de logaritmos nesta ordem crescente e que tal trabalho foi 

realizado com perfeição, simultaneamente, por Briggio e  Adriano Ulacq. 125 

 Concluindo a Prolusão,  encontramos a afirmação de Campos que sem dúvida 

a idéia dos logaritmos foi de Neper, e não de seu contemporâneo Justo Byrgio, como 

alguns afirmavam. A sua certeza era baseada em que  

 

“de qualquer modo q~ seja, não havendo estãpa , q~ publicasse 

este invento antes do Barão Neper, não há rezão prudente, 

porq~ se lhe tire esta gloria. “ 126 

 

 

 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
124 Prolusão, página não numerada. 
125 Ibidem. 
126 Ibidem. 
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2.3. O  Livro I: “Da Construcção do Canon Linear” 127 

 

O Livro I, Campos apresenta inicialmente algumas noticias preliminares, onde 

ele define a trigonometria como 

 

 “Huma Sciencia que se occupa em medir triangulos; tanto 

pelos angulos, como pelos lados. Os angulos medem-se pelos 

arcos: porèm os arcos medem-se pelas Cordas; isto he, por 

aquellas rectas, que lhes ajuntão os extremos (as quaes 

tambem se chamão Subtensas) com respeito ao Diametro. De 

maneira que o Diametro de qualquer circulo; ou seja grande, ou 

pequeno, sempre se suppem dividido em hum certo numero de 

partes, v.g. 200. 2000.20000. etc. a respeito das quaes se vão 

notando em huma Taboa as que cabem à cada corda, em 

                                                           
127 Campos, op. cit., p. 1.  
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correspondencia de cada arco, ou angulo: a qual Taboa se 

chama Canon Linear. ” 128 

 

 Campos apresentou então a figura abaixo, para que o leitor tivesse uma 

melhor compreensão da maneira pela qual o Canon foi construído.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
129 

“Seja o Quadrante ACB, cujo arco AB se considere dividido em 

90. Gr. e cada gráo em 60. Min. Que fazem por todos 5400. 

Tirem-se do centro C outros tantos rayos a todos os pontos das 

divisões O,O,O, etc. e formem-se outros tantos angulos de hum 

minuto cada hum; e os compostos destes de 2.3.4.5.6.etc. atè 

chegar ao recto ACB de 90. Gr. Tirem-se dos mesmos pontos 

O,O,... outras tantas perpendiculares, e parallelas ao lado CB: 

                                                           
128 Campos, op.cit., p.2.  
129 As figuras que acompanham esta monografia, a partir do Capítulo 2, são cópias, de nossa autoria, das figuras 
originais constantes na obra. 
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isto he, humas direitas abaixo OX, OX;  e outras transversaes 

OZ, OZ. “130 

Em seguida, ele apresentou as seguintes definições:  
 

1. “A Semi-corda OX chama-se Seno Recto, ou Seno Primeiro, ou 

absolutamente Seno do angulo OCB; ou do arco OB. “131 

2. “A parte do Rayo XB, intercepta entre a perpendicular, e o arco, chama-se 

Seno verso do mesmo arco, ou do angulo. Os Antigos chamavão 

Sagitta.”132 

3. “A transversal OZ, chama-se Seno do complemento, Seno segundo do 

mesmo arco OB: isto he, he Seno Recto de hum arco AO, o qual 

juntamente com primeiro OB, compoem hum quadrante. Tomado OZ como 

Seno Recto, he OX Seno do complemento.”133 

4. “O Rayo AC, chama-se Seno Total, ou Maximo; ou tambem Seno do 

angulo recto ACB.”134 

5. “O arco EB, mayor que o quadrante, tem o mesmo Seno Recto, que o arco 

ED, complemento para o semi-circulo; e este segundo se chama 

propriamente Supplemento. O que digo dos arcos, digo tambem dos 

angulos ECB. ECD. Obtuso, e agudo.”135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
130 Campos, op.cit., p. 3.  
131 Idem. 
132 Idem.. 
133 Idem. 
134 Idem. 
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6. “Em todo o triangulo rectangulo OXC (Figura 2), a base OC he Seno Total, 

ou Rayo de hum quadrante, a respeito do qual os lados OX, CX, são 

Senos dos angulos sobre a base: isto he, OX do ang. OCX; e CX do 

angulo COX. “136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. “AT Tangente do arco AO, ou do ang. ACO: CT Secante do dito arco, ou 

angulo; e AC Seno Total, ou Maximo. “137 

 

 Após ter apresentado as definições de senos, tangentes e secantes dos arcos, 

Campos focalizou o cálculo dos mesmos, que conceituou como:138 

 

“Achar os Senos, Tangentes, e Secantes, não he mais que 

exprimir em numeros a proporção destas linhas comparadas 

com o Rayo: ou a expressão seja precisa, ou quàm proxima. 

Para este fim se costuma dividir o Rayo em 100000.00000. 

particulas: e depois pelos Problemas seguintes se vao achando 

as que cabem a cada huma, discorrendo de minuto em minuto, 

até chegar a 90.gr. Tudo isto se absolve em 5. Porismas, e 8. 

                                                                                                                                                                                      
135 Campos, op.cit., p.3.  
136 Ibidem, p.3. 
137 Ibidem, p.3. 
138 Ibidem, p.4. 
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Problemas; os quaes exporey com a mayor brevidade, e 

clareza que me for possivel.” 

 

 A seqüência de proposições que acompanharemos a seguir é análoga àquela 

encontrada no Almagesto de Ptolomeu, e essa comparação será feita ao final deste 

capítulo do nosso trabalho. A finalidade de Campos era calcular o valor numérico do 

seno do arco de 1º. Apesar da importância das demonstrações dos teoremas, lemas 

e proposições que seguem, não cabe aqui apresentarmos a demonstração de todos 

eles. Escolhemos o Porisma I, para observar as notações e indicações adotadas pelo 

autor, e os restantes Porismas e problemas serão apresentados resumidamente.  

 

• Porisma I 139: “Dado o Seno OX de qualquer arco OB, achar o Seno ZO do 

seu complemento; e juntamente o Seno verso XB do mesmo arco”140. 

 

 

“Porquanto  o   CO é igual aos  2                 CX,  OX tirado do        CO  

dado,  o         OX conhecido, ficará conhecido o         CX: Isto é, o         ZO. E 

por conseqüência a sua raiz, que é o seno, que se busca. Esse, abatido do 

raio  CB, deixa também conhecido o seno verso XB. Q.E.D.” 

 

                                                           
139 Campos, op. cit., p. 4. 
140 Ibidem, p.4.. 
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 Porisma II  :141 “Dado o Seno OX de qualquer arco OB, achar o Seno da 

metade do dito arco OY. E dado o seno OY de qualquer arco OE, achar o 

Seno OX do arco duplo”.142 

  

Na demonstração da segunda parte deste Porisma, Campos utilizou pela 

primeira vez na obra uma “analogia”, ou seja,  a razão de semelhança para triângulos 

expressa em forma de regra de três, que foi citada com detalhes na Prolusão. Vamos 

acompanhar o texto: “continue-se o seno dado OY, até que ocorra ao arco 

continuado em B, e seja OB a corda do arco duplo, de quem OX é o seno. Ache-se 

pelo Porisma anterior o seno do complemento do arco dado, isto é, a reta CY, e 

institua-se uma regra de 3: como o raio CO para o seno do complemento CY, assim 

o duplo do seno dado (a corda OB) está para o quarto termo, que é o seno OX que 

se busca”.  

 

Porisma III 143 : “Dados os Senos DZ e EO, de 2. arcos DB e ED, achar o 

Seno EX do arco aggregado de ambos EB”.144 

 

                                                           
141 Campos, op. cit., p. 5. 
142 Ibidem, p.6.  
143 Ibidem, p.6.  
144 Aggregado significava o arco soma. 
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Porisma IV 145: “Dados os Senos DZ, EX de 2. arcos DB, EB, achar o Seno da 

differença EO”. Ele utilizou novamente a Figura 6146.  

 

Porisma V 147: “Dados 2. arcos EB, DE, igualmente differentes do gráo 

sexagésimo S (hum por defeito, e outro por excesso), e dado o seno do arco 

menor EX  juntamente com o da sua diferença EO, achar o seno do maior DZ. 

E pelo contrário, etc”.148 

  

                                                           
145 Campos, op. cit., p. 6. 
146 Ibidem, p.6.  
147 Ibidem, p. 7. 
148 Ibidem.  Campos estava supondo que a semi soma dos dois arcos é igual a 60º, e indica o vice-versa por “e 
pelo contrário, etc”. 



 

 

59 

Problema I : ”Achar o Seno de 45. gráos”. 149 

 

Campos utilizou novamente a Figura 3 reproduzida anteriormente neste 

trabalho, demonstrando que os lados CY e YB são iguais, pois ângulos YCB e YBC 

são semi-retos, logo o quadrado de lado CB (raio) é duplo do quadrado de lado BY, 

logo se “se quadrar o raio e da metade do produto se extrair a raiz quadrada, ter-se-á 

o seno BY ”. Apresentou como resultado: sen45 graus 70710.6781. 150 

 

Problema II :  “Achar os Senos de 30 gráos e de 60 gráos”.151 

 

 

Considerando o arco de 60 graus e a corda EB correspondente, Campos 

construiu a perpendicular CYO e notou que o seno do arco de 30 graus COB é a 

semi-corda YB. Como EB tem a mesma medida do raio e EY é a sua metade, e 

concluiu que o seno de 30 graus é a metade do raio. EX é o seno de 60 graus, e 

como CX é a metade do raio, é o seno de 30 graus. 

 

Problema III :  “Achar o Seno de 36 gráos”.152 

 

 

 

                                                           
149 Campos, op. cit., p. 8. 
150 Lembrar que o raio foi dividido em 100.000 partes.  
151 Campos, op.cit., p.8. 
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O seno de 36 graus é calculado a partir do lado do pentágono regular inscrito 

em um círculo (Figura 10). Campos citou essa construção, que se encontra nos  

Elementos de Euclides. X é o ponto médio de CA e o triângulo DXZ é isósceles, e CZ 

é o lado do pentágono, correspondente ao arco 72 graus. Usando o Porisma II, 

determina-se o seno de 36 graus. 

 

Problema IV: “ Achar os Senos de 24 gráos e de 12 gráos”.153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      
152 Campos, op. cit., p. 9. 
153 Ibidem, p.9. 
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Na Figura 11, seja DZ o seno de 36 graus e EX o seno de 60 graus. Como EO 

é o seno da diferença, que é de 24 graus, ele pode ser determinado pelos problemas 

2 e 3, e pelo Porisma 4 achamos o seno de 12 graus. Estão indicados os valores 

determinados para os dois senos. 

 

Problema V :  “Achar os Senos de todos os arcos de hum quadrante, 

differentes entre si 45. Minutos”. 154 

 

As tabelas abaixo foram elaboradas através dos quatro senos achados pelos 

problemas anteriores, isto é, de 24, 30, 36 e 45 graus, e com base nos Porismas I e 

II. São determinados todos os senos dos arcos de um quadrante, de 45 em 45 

minutos. As tabelas anteriores foram reunidas em uma única, em um total de 120 

linhas, acompanhada do seno do arco correspondente ao raio, conforme ilustram as 

tabelas anexas.   
155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
156 

 

                                                           
154 Campos, op. cit., p. 9. 
155 Ibidem, p.14. 
156 Ibidem., p. 10. 
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Problema VI :  “Achar os Senos de todos os arcos de minuto em minuto”. 157 

 

 Pronta a tabela de senos com passo de 45”, Campos apresentou então um 

método aproximado para a determinação dos senos de todos os arcos de minuto em 

minuto. O processo de cálculo é o seguinte: calcula-se a diferença entre os senos de 

dois arcos imediatos (a diferença entre os arcos é de 45”) e divide-se por 45. O 

quociente é adicionado ao menor seno, obtendo-se como resultado o seno do arco 

que é superior ao primeiro em 1 minuto. Exemplo: a diferença entre o seno de 5 

graus e 15”  e o seno de 6 graus é 1302.68446, cuja divisão por 45 resulta em 

                                                           
157 Campos, op.cit.,  p. 14.  

TABOA I Senos que precedem o seno de 24 graus  64 arcos 
TABOA II Senos que precedem o seno de 30 graus  16 arcos 

TABOA III Senos que precedem o seno de 36 graus  32 arcos 

TABOA IV Senos que precedem o seno de 45 graus  7 arcos 
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28.94854. Acrescentando este número ao arco menor, obtemos o seno de 5 graus e 

16”; adicionando novamente, obtemos o seno de 5 graus e 17”, e assim 

sucessivamente. 

  A demonstração é interessantíssima, pois já mostrava a idéia do 

cálculo aproximado. Sejam DZ e EX os senos propostos, cuja diferença é de 45”, e 

quer-se calcular o seno do arco intermediário KO. Considerando as retas HK e GD 

paralelas ao raio CB, como ED é menor do que 45”, pode-se tomar, “sem erro 

sensível ” 158 como sendo um segmento de reta, logo DE: DK = En: Ki. E conclui-se 

que a diferença dos arcos corresponde à diferença dos senos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontramos uma crítica sobre essa maneira de elaborar o Canon, onde o P. 

Taquet utilizou um processo linear, ou seja, foram calculados os valores supondo 

que os senos e os arcos fossem proporcionais:  

 

 

 

 

                                                           
158 Termo usado no original, significando uma aproximação aceitável. 
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ESCHOLIO 

 

 

“Este modo de achar os Senos de minuto em minuto (que he do 

P. Tacquet) ainda que he expedito, não he exacto; tanto porque 

os Senos não guardão entre si proporção arithmetica; como 

porque dado que achados nesta forma sejão sufficientemente 

precisos, quando são proximos ao Rayo (isto he, de 60 gr. para 

cima; por serem alli as diferenças pequenas) todavia os outros 

mais distantes, em que as diferenças são mayores, sayem 

notavelmente disformes, como se vê claramente na Taboa 

seguinte. Peloque, como da precisão destes Senos depende 

absolutamente a exacção do Canon, apontarey outo modo mais 

exacto, pelo qual chegarão os supputistas â perfeição, em que 

hoje se acha.”  159 

 

 E no problema seguinte, Campos apresentou a maneira pela qual efetuou a 

correção nos cânones até então utilizados:  

 

 Problema VII :  “Achar os mesmos Senos por outro modo mais exacto”. 160 

 

Tome-se o primeiro arco de 45”, e com continuada bissecção se 

và cortando pelo meyo, atè que os Senos das ultimas metades 

(achados pelo Por.2.) sejão sensivelmente iguais. * O exemplo 

começa desde o arco de 6. Gr. Para mayor intelligencia da 

operação, e conhecimento dos excessos dos senos: e suppoem 

o Rayo augmentado com mais 3. Cyfras, para que se não 

desprezem os quebrados. * Isto feito, com o ultimo Seno desta 

continuada bissecção, ache-se depois pela Regra de 3. O Seno 

                                                           
159 Campos, op.cit., p. 15.  
160 Ibidem, p. 16. 
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de hum minuto; e com este todos os demais, pelos Porismas 

assima. 

Exemplo. “Na Taboa adjuncta os arcos de 6. E de 3. Gr. 

te~proporção dupla; porèm os seus Senos não. Do mesmo 

modo, os arcos de 3.gr. e de 1 ½ . tambem tem proporção 

dupla; porèm os seus Senos não; ainda que já se chegão mais 

a ella, que os antecedentes. “ 
161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Discorrendo assim pelos demais Senos, achar-se-hà, que de 

cada vez vão differindo menos; atè que nos ultimos a differença 

he tam pouca, que quasi são duplos como os arcos; e isto a 

respeito do Rayo que tomamos assima, quanto mais a respeito 

do que commummente se poem no Canon, que tem 6. Cyfras 

menos. Sendo pois a differença tam pouca entre os Senos de 

8

3
"24'1  e de 

6

3
"42 , muito mais o será entre 

8

3
"24'1  e "60 (isto 

he 1”) por estar no meyo de hum, e de outro. Institua-se pois 

                                                           
161 Ibidem.  
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huma Regra de 3. Se 
8

3
"84  dão 04090615.32 , "60 quantos 

darão? E sahirà o Seno exacto de hum minuto 066.08882.29 : 

isto he, .08882.29  a respeito do Rayo de .00000.100000   

 Achado assim o Seno de hum minuto, achem-se os Senos 

dos arcos duplos de etc'.16'.8'.4'.2 (Por.2). 

Dos Senos de 1”e de 2” ache-se o de 3”(Por.3.) e depois 

deste, 6”. 12”. 24”. 48”. etc. 

Dos Senos de 1” e de 4”ache-se do mesmo modo o Seno de 

5” e depois os de 10”, 20”.40”. etc. e desta sorte se vão 

buscando os demais até se encherem todos os espaços vazios 

do Canon.  

Ou tambem: Achem-se pelo modo dito os Senos do 

quadrante até 45.gr. e depois pelo Por.I. os Senos dos 

complementos. 

Ou tambem, e mais facilmente: Achem-se os Senos até 60 

gráos; e depois, por puras addições, os remanescentes até 90 

gr. pelo Por. 5.  

Achados assim todos os 5400 Senos, tirem-se as ultimas 3. 

Figuras a cada hum, e deixem-se somente duas do ultimo 

membro, em que se dividio o Rayo: acrescentando porèm huma 

unidade â ultima figura, se a caso as ultimas 3., que se tirão, 

passarem de 500. “ 162 

 

Os lemas que apresentaremos a seguir serão utilizados por Campos para a 

resolução de triângulos planos, que será explicado no Livro II do seu compêndio. 

 

                                                           
162 Campos, op. cit., p. 17 
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  LEMMA I : “Como o seno 2. para o seno recto de qualquer arco AO assim o 

raio para a tangente AT do mesmo arco. E como o mesmo seno 2. está para o rayo; 

assim o raio está para a secante CT do mesmo arco”. 163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campos demonstrou usando a analogia: ZC:CO=AC:CT;  como AC=CO. 

 

LEMMA II : “A tangente de qualquer arco AO he para  para o rayo, como o 

rayo para tang. 2. do mesmo arco. E o seno he para o rayo como o rayo para a 

secante 2. , etc.” 164 

 Na Figura 13, basta notar que as retas AC e RB são paralelas, e como os 

ângulos ACT e CRB são alternos internos, os triângulos CAT e CRB são 

semelhantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
163 Campos, op.cit.,  p. 17. 
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 LEMMA III : “A secante de qualquer arco AO he igual à tangente do mesmo 

arco, junta com a tangente da metade do complemento OE”.165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A demonstração de Campos considerou que na figura 14 o triângulo CTR é 

isósceles, o que prova o lema. 

 

Comentamos anteriormente que o encaminhamento matemático dado por 

Campos, para conseguir a correção do Canon Trigonométrico, foi análogo àquele 

encontrado no Almagesto. Comprovaremos esse fato, apresentando resumidamente 

alguns teoremas do Almagesto:   

 

2.3.1.  A Tabela das Cordas de Ptolomeu 166 
 

 
 A famosa “tabela das cordas” de Ptolomeu (século II d.C) foi construída com 

base em um trabalho de Hiparco (140 a.C.) e incluída na obra Sintaxis Mathematica, 

conhecida mais tarde pelo seu nome árabe Almagesto. Vamos apresentar, para 

efeito de comparação, como era calculada a corda de 1º no Almagesto de Ptolomeu, 

para demonstrar que o encaminhamento adotado por Campos, para a determinação 

do seno de 1º,  foi análogo. Apresentaremos apenas os enunciados dos teoremas, 

                                                                                                                                                                                      
164 Campos, op. cit., p. 18.  
165 Ibidem, p.18.  
166 G. J. Toomer, Ptolomy’s Almagest, pp. 48-60.  
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sem preocupação com as demonstrações, por serem todas de conhecimento público, 

mas se houver interesse, elas poderão ser encontradas na referida obra. 

 Dado um círculo qualquer, dividimos o seu diâmetro em 120 partes iguais e a 

circunferência que o limita em 360 partes iguais. Ptolomeu calculou o comprimento 

das cordas correspondentes a ângulos centrais, até o valor máximo de 180 graus, 

com uma variação de ½ em ½ grau. Na figura abaixo, indicamos por corda θ  o 

comprimento da corda determinada pelo ângulo central θ sobre a circunferência.  

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 

 
2.3.2. A Equivalência entre a Tabela de Cordas e a Tabela de Senos  

 
 

 Da figura anterior obtemos: 
120

cordaθ

diâmetro

AB

2OA

2AM

OA

AM

2

θ
sen ==== , 

equações essas que demonstram a eqüivalência entre a tabela de cordas de 

Ptolomeu e a tábua de senos, para ângulos de até 90 graus, com variação de ¼ 

de grau.  

 

2.3.3.  Cordas Determinadas pelos Polígonos Regular es 167 
  

                                                           
167 Toomer, op. cit., pp. 48-49. 
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Ptolomeu calculou as cordas de ângulos centrais correspondentes aos lados 

dos seguintes polígonos regulares inscritos no círculo: decágono regular, hexágono 

regular, pentágono regular, quadrado e triângulo eqüilátero. Na figura abaixo, de 

construção geométrica bem conhecida, o ponto E é médio de DC, e o segmento BE 

tem a mesma medida de EF. O lado do decágono regular ( 10l )  é DF, o do hexágono 

regular ( 6l ) é BD (raio) e o do pentágono regular ( 5l ) é BF. A relação entre esses  

lados, pode ser obtida pela aplicação do teorema de Pitágoras ao triângulo retângulo 

BDF:  2
6

2
10

2
5 lll += . 

 

 

 

 

 

 

 

A determinação das cordas correspondentes aos lados desses polígonos 

regulares é apresentada no Almagesto de Ptolomeu da seguinte maneira: 

1. Hexágono regular: 













=

===

=

oo

o
o

6

6060corda

60
2

120

2

AC
DC

DC l

 

•

B

• •
D E CF

•

6l
5l

10l
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2. Decágono regular: 















=

−=

=−=
=

=+⇒=+

55'43736corda

30"55'467

DEEFDF

EFBE

BE6030BEDBDE

oo
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10

2oo222 22

l

l  

3. Pentágono regular: 










=

==

=+⇒=+

"55'43772corda

"3'3270BF

BF60)"55"'437(BFDBDF

oo

5
o
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4. Quadrado: 






==

==

"10'518460.290corda

.2)raio.(2

ooo

2
6

22
4

2

ll

 

5. Triângulo eqüilátero: 






==

==

"23'5510360.3120corda

.3)raio.(3

ooo

2
6

22
3

2

ll

 

 

Através da combinação dos valores dessas cordas, e pela aplicação do 

teorema de Pitágoras, ele determinou as cordas de outros arcos, como por 

exemplo:   










=−=

=−=

"37'711436corda120144corda

"56'49772corda120108corda

oo2oo

oo2oo

 

Na tabela seguinte estão indicados os valores das cordas desses arcos: 
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ÂNGULO CORDA ÂNGULO CORDA 

36º 37º  4” 55” 108º 97º 4” 56” 

60º 60º 120º 103º55” 23” 

72º 70º 32” 3” 144º 114º 7” 37” 

90º 84º51” 10”  180º 120º 

  

2.3.4.  O Teorema de Ptolomeu  

“Em todo quadrilátero inscrito em um círculo, a medida do produto das 

duas diagonais é igual à soma das medidas dos produtos dos lados opostos.”168 

 

 

                                                 

 

 

 

 

Esse teorema de Ptolomeu foi de grande importância para a trigonometria, 

pois caso o lado AD correspondesse a um diâmetro do círculo, poderíamos obter as 

expressões que definem os senos e cossenos dos arcos. Ptolomeu  construiu três 

teoremas auxiliares, denominados de “corolários”, que permitiram calcular a corda da 

diferença de dois arcos, a corda do arco metade e a corda da soma de dois arcos 

α=ADC e β=ADB, conforme ilustra a figura abaixo: 169 

                                                           
168 Toomer, op. cit., pp. 50-51. 
169 Ibidem,  p. 51.  

•

•

•

•

B

A

C

D  

       AC.BD = AB.CD+AD.BC 
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Pelo teorema de Ptolomeu: BD.ACBC.ADCD.AB =+  

Dividindo todos os termos da equação pelo diâmetro AD, obtemos:  

                                          

βα=β−α+αβ

=+

cos.sen)sen(cos.sen

AD

BD
.

AD

AC

AD

BC
.

AD

AD

AD

CD
.

AD

AB

 

que é a fórmula trigonométrica do seno da diferença de dois arcos. Através de 

procedimentos análogos, são deduzidas as expressões correspondentes às 

cordas (ou senos)  do arco metade e da soma de dois arcos, que são as 

seguintes: 














αβ+βα=β+α

α−=α

cos.sencos.sen)sen(

2

cos1

2
sen

 

 O uso desses corolários permitiu uma ampliação dos valores tabelados na 

“tabela das cordas”. Com o corolário I, foi possível calcular:  





==
==

50" 16' 6º )12ºcorda(18º-  6º corda

36" 32' 12º  )60ºcorda(72º-corda12º
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É interessante observar que esses valores diferem em até 1” dos valores 

tabelados na tábua das cordas, talvez devido a erros de arredondamento. O 

corolário II possibilita o cálculo de cordas sub-múltiplas:  















==

==

==

"8'470)
2

1
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1
corda)

4

3
(corda

"15'341 3.
2

1
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1
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2

1
cordacorda3º
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E foram calculados os comprimentos das cordas de ângulos 

compreendidos entre 0º e 180º, com variação de  1 ½  graus de incremento: 














=+=

=+=
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1
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"6'5221)3corda(1821 corda
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2.3.5. O Teorema de Aristarco 
 

Dado um quadrilátero ABCD inscrito em um círculo, seja BD a bissetriz do 

ângulo ABC, BA e BC cordas de comprimentos desiguais (BA<BC) e α e β  os 

ângulos do triângulo retângulo ABC opostos aos lados BC e AB, 

respectivamente.  
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Aristarco demonstrou que 
arcoBA

arcoBC

BA

BC < , ou, o que é equivalente a 
β

α

senβ

senα < , 

e essa desigualdade foi usada por Ptolomeu para determinar (com precisão de cinco 

casas decimais, o valor da corda corresponde a 1º, que mostraremos a seguir. 

 

2.3.6.  O cálculo da corda de 1 º     170 
 

Ao que parece pela impossibilidade geométrica da trisecção de um arco, 

para conseguir determinar o valor da corda de 1º, Ptolomeu utilizou a 

desigualdade de Aristarco, o qual permitiu um cálculo aproximado, válido para 

cordas de valor “pequeno”.  

Ele determinou as cordas de 1º e de ½ º considerando, na figura abaixo, 

que AB e AC eram duas cordas de um círculo, com a condição AC>AB, da 

seguinte maneira:  

 

 

 

 

                                                           
170 Toomer, op.cit., pp. 55-56.  
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 a) considerou inicialmente que o)
4

3
(cordaAB =  e o1cordaAC = , logo 

)arcoAB(
3

4
arcoAC= . Pelo teorema de Aristarco, concluiu que 

"50'211corda)"8'470(
3

4
AB

3

4
AC ooo <⇒=< . 

a) Considerou também o1cordaAB =  e o)
2

1
1(cordaAC = , logo 

arcoAB.
2

3
arcoAC= . Outra vez pelo teorema de Aristarco, concluiu que 

"50'211corda)"15'341(
3

2
AC.

3

2
AB ooo >⇒=>  

Através da comparação das duas desigualdades, Ptolomeu concluiu que 

"50'211corda oo =  e em seguida que "25'310)
2

1
(corda oo = . Os valores aproximados 

tabelados por  Ptolomeu eram precisos até a 5ª casa decimal, e foram utilizados, no 

Almagesto, para cálculos astronômicos.  
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Resumindo as seqüências de resultados obtidos por Ptolomeu e Campos, 

notamos que Ptolomeu primeiramente determinou as cordas dos ângulos centrais 

correspondentes aos lados dos polígonos regulares inscritos no círculo, obtendo as 

cordas de 36º, 60º, 72o, 90º e 120º.  Por meio do seu teorema, obteve as cordas da 

diferença de dois arcos, do arco metade  e  da soma de dois arcos. Ampliou a tabela 

das cordas, construindo uma tabela de cordas de arcos compreendidos entre 0 e 

180º com variação de 1 ½ º de incremento  e utilizando o teorema de Aristarco, 

determinou com uma precisão de cinco casas decimais o valor da corda 

correspondente a 1º .  

Campos, por sua vez, através dos porismas, calculou os senos do arco 

metade, do arco duplo e da soma e diferença de dois arcos. Com base nesses 

teoremas calculou os senos de 45º, 30o, 60o, 36º, 24º, 12o e posteriormente os senos 

de todos os arcos de um quadrante, com variação de 45’ de incremento. Adotando o 

procedimento do Pe. Tacquet, elaborou então a tabela de senos dos arcos de um 

quadrante, de minuto em minuto. e finalmente apresentou um processo de correção 

desses valores, conforme já foi explicado. 171 

Essa correção foi importante pelo fato de que esses valores tabelados eram 

utilizados em cálculos astronômicos e na navegação prática.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
171 Campos, op. cit., pp. 15-16.  
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2.4. O Livro II: “Da Construcção do Canon Logarithm ico” 172 
 
 

2.4.1. A Natureza e as Propriedades dos Logaritmos 
 

Campos definiu os logaritmos da seguinte maneira: :  

 

“Logarithmos são números aritmethicamente 

proporcionais, postos em correspondencia de outros 

geometricamente proporcionaes. Ou tambem: he huma 

Progressão Arithmetica posta em correspondencia de 

outra Geometrica. “173 

 

 Esta definição, que é diferente da concepção geométrica de Neper, foi  

adotada por Inácio Monteiro,  professor de Matemática do Colégio das Artes da 

Universidade de Coimbra na segunda metade do século XVIII, e autor do Compendio 

dos Elementos de Mathemática, publicado em Coimbra em 1756. 174 

                                                           
172 Campos, op. cit., p. 22. 
173 Idem, p. 23.  
174 Rosendo, op. cit., p. 127.  



 

 

79 

Matematicamente é até surpreendente, pois não correspontde à definição 

moderna de logaritmo, baseada nas funções exponenciais, que estamos 

acostumados a utilizar.  Ele considerou uma série175 qualquer A, de números 

geometricamente proporcionais e fez corresponder a esta uma outra série qualquer 

B, de números aritmeticamente proporcionais. Campos definiu que os elementos da 

série B são os logaritmos dos elementos correspondentes da série A.176 

 Ambas os conjuntos podem apresentar como primeiro termo a unidade ou 

qualquer outro número, e ser crescentes ou decrescentes. As séries aritméticas que 

contêm  a  “cyfra” (o número zero) são importantes,  pois este (o número zero) será 

colocado em correspondência com a unidade (número um) das  séries geométricas. 

Exemplos estão apresentados na Taboa abaixo:  

 
A B A B A B A B 
1 1 3 2 243 0 1 000 
2 2 6 5 81 5 10 100 
4 3 12 8 27 10 100 200 
8 4 24 11 9 15 1.000 300 
16 5 48 14 3 20 10.000 400 
32 6 96 17 1 25 100.000 500 
64 7 192 20 1/3 30 1:000.000 600 

 
  

Os elementos da série aritmética B podem ser números negativos. Apesar de 

as duas séries serem arbitrárias, as mais convenientes para serem adotadas quando 

utilizarmos os logaritmos são as seguintes: 

 
A: 1; 10; 100; 1.000; 10.000;  100.000; 1.000.000, ... 

B: 000; 1000; 200; 300; 400; 500; 600; ... 

 

A primeira é uma série geométrica com primeiro termo unitário e razão 10, e a 

segunda é uma série aritmética com primeiro termo nulo e razão 100. Isso se justifica 

pelo fato de que os senos de arcos são números decimais ou irracionais, e pelo fato 

de a série aritmética iniciar no zero, fica facilitado o cálculo com os  logaritmos, pois 

                                                           
175 O termo série refere-se à sucessão aritmética ou geométrica, e não corresponde ao conceito moderno de 
seqüência formada pelas somas parciais. 
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as operações ficam reduzidas simplesmente a uma adição. A seqüência de quatro 

lemas e cinco teoremas foi  apresentada para fundamentar o cálculo dos logaritmos.  

 

LEMMA I : “Dados 4 numeros arithmeticamente proporcionaes (ou sejão 

continuados, ou não) a somma dos extremos he igual à somma dos intermedios. E 

pelo contrario, etc.” 177 

 

LEMMA II : “Dados 3 numeros arithmeticamente proporcionaes ; a somma dos 

extremos he igual ao duplo do intermedio. E pelo contrario, etc.” 178 

 

LEMMA III : “Dados 4 numeros geometricamente proporcionaes (ou sejão 

continuados ou não) o producto dos extremos he igual ao producto dos intermedios. 

E pelo contrario, etc”. 179 

 

LEMMA IV: “ Dados 3 numeros geometricamente proporcionaes; o producto 

dos extremos he igual ao quadrado do medio. E pelo contrario, etc.” 180 

 

E em conseqüência desses lemas, ficam demonstrados com extrema 

simplicidade importantes resultados sobre os logaritmos: 

 

Theorema I : “ dados 4 numeros geometricamente proporcionaes A,B,C,D; a 

somma dos logaritmos extremos (E e H) he igual â soma dos logarithmos  

intermedios (F e G)”. 181 

 

Pra demonstrar, Campos disse que se deve usar o Lema I e a definição dos 

logaritmos.182 

                                                                                                                                                                                      
176 Campos, op. cit., p. 23.  
177 Ibidem., p. 25.  
178 Ibidem, p. 26.  
179 Ibidem, p.26.  
180 Ibidem,p.26..  
181 Ibidem, p. 27. 
182 Ibidem, p. 25. 
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A 2 3 E 

B 4 5 F 

* 8 7 * 

C 16 9 G 

D 32 11 H 

 

Theorema II: “Dados 3 numeros geometricamente proporcionaes A,B,C, a 

somma dos logarithmos extremos (E e G) he igual ao duplo do logarithmo (F). E pelo 

contrario, etc”. 183 

Para demonstrar, Campos usou o Lema 2. 184 

 

A 4 1 E 

B 6 3 F 

C 9 5 G 

 

Theorema III: “ Quando o logaritmo da unidade he cyfra185, a somma dos 

logarithmos de quaesquer 2 numeros A,B, he igual ao do producto C”. 186 

 

1 1 0  

A 3 2 E 

* 9 4 * 

B 27 6 F 

C 81 8 G 

  

 

                                                           
183 Campos, op.cit., p. 27. 
184 Ibidem, p.27. 
185 zero 
186 Campos, op.cit., p. 28. 
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A demonstração foi feita com o uso da analogia  1 : A = B : C. São quatro 

números proporcionais, e a soma dos logaritmos extremos é igual à soma dos 

logaritmos dos intermediários. Como o logaritmo de 1 é zero, ficou demonstrado. 

 

 Theorema IV: ”Quando o logarithmo da unidade he cyfra, o logarithmo do 

quadrado he duplo do da raiz: o do cubo triplo; o do biquadrado quadrupolo, etc”. 187   

 

1 0 U 

4 3 R 

16 6 Q 

64 9 C 

256 12 QQ 

 

 

Theorema V: “ Quando o logaritmo da unidade he cyfra, o logarithmo de 

qualquer numero C, que se haja de partir por outro numero B, he igual aos 

logarithmos do mesmo partidor B, e do quociente A”.188 

 

* 1 0 

A 5 4 

B 25 8 

C 125 12 

 

Para a demonstração é utilizada a analogia  C : B = A : 1.  Temos quatro 

números proporcionais, e a soma dos logaritmos dos extremos é igual à soma dos 

logaritmos dos intermediários. Como o logaritmo de 1 é zero, está demonstrado. 

 

                                                           
187 Campos, op.cit., p. 28. 
188 Ibidem, p. 29. Campos queria dizer que o logaritmo de um quociente é igual à diferença dos logaritmos do 
numerador e do denominador. 
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2.4.2. “Construcção da “Taboa Logarithmica”  189 

 

A Taboa Logarithmica é uma tabela que contém os logaritmos dos números 

“vulgares”190 de 1 até 10.000, segundo o método do matemático Adriano Ulacq, já 

citado anteriormente. 

 Para a construção dessa Taboa Logarithmica,  Campos partiu de uma 

progressão geométrica de razão decupla [razão 10], e da correspondente progressão 

aritmética que admite o número zero (cyfra) em correspondência com a unidade. A 

grande dificuldade que ele encontrou é que a tabela deve ser completa, ou seja, 

devem ser calculados os logaritmos de todos os números inteiros intermediários 

entre 1 e 10.000. Entre 1 e 10 existem 8 números, entre 10 e 100 são 89, entre 100 e 

1.000 são 899 e entre 1.000 e 10.000 são 8.999  números, o que totaliza 9.995 logaritmos 

a serem calculados. O autor afirmou “como se vê, seria trabalho insano achar tanta 

variedade de logarithmos, se não nos valessemos de algumas regras que 

facilitassem a sua invenção”.191 

 Essas regras foram oferecidas nos capítulo anterior, aos quais o autor 

acrescentaria as seguintes “Supposições”. 192  

1. “Supponho com Euclides, que os numeros ou são Primos, ou Compostos. Os 

Primos são aquelles, a quem sô mede a unidade; como 2.3.4.7.11.13.etc. Os 

Compostos, a quem, alèm da unidade, mede outro qualquer numero; como 

4.6.8.9.10.12.etc.” 193 

 

2. “ Supponho que para construir a Taboa Lorarithmica, basta acha os Logarithmos 

dos numeros Primos: porquanto como os Compostos resultão da multiplicação 

dos Primos, com se acharem os Logartitmos destes, se achão os daquelles. 

(Cor.ult.cit.)”194 

 

                                                           
189 Campos, op.cit., p. 31. 
190 ‘Vulgar’ significa comum. 
191 Campos, op. cit., p. 31. 
192 Ibidem, p. 32-33. 
193 Ibidem, p. 32. 
194 Ibidem, p.32. 
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3. “Supponho que os Logarithmos dos numeros Primos, que estão no principio da 

Taboa entre entre 1. e 10. são mais difficeis de achar, que os que estão entre 10. e 

100. e muito mais entre 100. e 1000. A rezão he, porque como a proporção v.g. 

entre 1 e 7. He muito mayor, que entre 10. e 17. Muito mais facilmente se acha o 

meyo proporcional entre os segudos termos, q~ entre os primeiros. “195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. “Supponho que não obstante ser arbitrario o excesso logarithmico que 

corresponde ao termo 10.  com tudo o que se toma commummente, como mais 

acommodado para a construcção da Taboa, he uma unidade com 10. cyfras: 

aquellas mesmas que se dão ao Rayo para a invenção dos Senos. Esta he a 

rezão porq~o Logarithmo do Rayo apparece no Canon com mais hua cyfra que o 

mesmo Rayo: porquanto como o Logarithmo de 10.  tem dez cyfras (as mesmas 

que o Rayo) e o Rayo a respeito de 10. Se acha no undecimo lugar da Progressão 

Decupla, necessariamente quando a Serie Logarithmica chega âquelle lugar, 

chega já com huma cyfra demais, como se vê claramente na Taboa antecedente“. 

 

5. “Supponho que os mesmos Logarithmos, que correspondem â Progressão 

Decupla, que começa pela unidade; esses mesmos lhe pódem competir, 

aindaque se accrescentem â unidade quaesquer cyfras, comtantoque tambem se 

accrescentem estas mesmas aos mais termos da Progressão. A rezão he, porque 

os Logarithmos são arbitrarios; e a Progressão não deixa de ser decupla com o 

                                                           
195 Campos, op.cit., p.33. 
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augmento igual daquelas cyfras; como se ensina na Arithmetica vulgar. O que 

digo da Progressão Geometrica, digo tambem da Arithmetica; a qual se pode 

acrescentar com qualquer numero de cyfras, a fim de que as operações sayam 

mais exactas, e não se desprezem os quebrados. As que commummente se 

accrescentão â unidade, usando se buscão os Logarithmos dos numeros 

intermedios entre 1.  e  10.  são nove, de que se segue ter a dezena dez cyfras; 

como se vê na Taboa seguinte.” 196 

 

 

 

 

 

Chamou a nossa atenção o fato de existirem duas pontuações nesses 

números tabelados. A explicação que Campos apresentou para essa notação foi 

a seguinte: 197 

 

“Estas nove cyfras, que se acrescentão sômente em quanto se 

buscão os Logarithmos dos numeros Primos, se distinguem 

com dous pontinhos da maneira seguinte 1.00000.0000; isto é, 

ficando 4. â mão direita, 5. â esquerda, e atraz destas o numero 

cujo Logarithmo sê busca. No Canon, quando o Rayo apparece 

com todas as suas dez cyfras, sô se distingue com hum 

pontinho no meyo, como se vê na Taboa assima; de que nasce 

que nasce que muletado nas 3 ultimas, como nas Taboas 

vulgares, apparece nesta forma 100000.00.  

As dez cyfras do excesso Logarithmico tambem se 

distinguem com 2. Pontinhos; hum no meyo das cyfras, e outro 

logo depois da unidade, ou daquella figura que lhe succede 

segundo a ordem dos termos: a qual figura se chama 

                                                           
196 Campos, op.cit., p.33. 
197 Ibidem, p. 34.  
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Characteristica, e he de grande consideração nesta materia. 

Nas Taboas vulgares, em que tambem se muletão os 

Logarithmos da ultimas 3 figuras, sô se deixa este primeiro 

pontinho. “ 

 

No Escholio final, o autor esclareceu que não se detinha em explicar o método 

de Henrique Briggio 198 [Henrique Briggs] para achar os mesmos logaritmos porque, 

embora “egenhoso e exacto” para os principiantes o método de Ulacq 199 era “mais 

perceptivel e mais expedito”. 200 

 

2.4.3.  “Do Uso da Taboa Logarithmica”  201 

 

São apresentados inúmeros exemplos de cálculos de logaritmos de números, 

que não apresentam maior interesse para este trabalho, razão pela qual vamos 

apenas citá-los:   

 

Problema I : dado qualquer número menor que 10.000. achar o seu logarithmo. 

Problema II  : dado  qualquer número maior do que 10.000. achar o seu logarithmo. 

Problema III : dado hum logarithmo menor que 4.00000.00, achar o número 

correspondente. 

Problema III : dado hum logarithmo maior que 4.00000.00, achar o número 

correspondente. 

 
  

2.4.4.  “Da Construcção e Uso do Canon  Logarithmico”  202 

 

 Campos adotou a seguinte nomenclatura para os logaritmos trigonométricos: 

 

                                                           
198 Campos, op.cit, p. 41.  
199 Ibidem,p. 41. 
200 Ibidem,p. 41. 
201 Ibidem, p. 42. 
202 Ibidem, p. 49. 
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Senos Logaritmos 

Tangentes Meso-Logaritmos 

Secantes Tomo-Logaritmos 

Senos Versos Versi-Logaritmos 

 

 Nas Taboas comuns de logaritmos eram tabelados apenas os logaritmos dos 

senos e os das tangentes, ou meso-logaritmos. Campos disse, à p. 49, que:  

 

 “ainda que as Taboas vulgares não constão mais do que os 2. 

Primeiros, pela rezão que depois diremos.” A seguir, na p. 51, 

ele explicou que “sendo pois tam facil achar os Tomo-

logarithmos pelos Logarithmos dos Senos, com rezão se 

omittem nas Taboas vulgares, por não ficarem confusas: como 

também os Versi-logarithmos, por “não terem uso”.  

 

 O uso do Canon Logarithmico é análogo ao uso do Canon Linear, uma vez 

que são colocados em correspondência os senos e tangentes com os seus 

respectivos logaritmos. Conhecendo o logaritmo, é possível determinar  o seno (ou 

tangente) do arco, e conhecer a medida deste em graus e minutos  (caso seja 

necessário, é usada uma “regra de três”). Campos apresentou seis regras práticas 

de cálculo, envolvendo os meso e tomo-logaritmos,  e como exemplos calculou 

logaritmos de raízes quadradas, cúbicas e biquadradas de um número, e também 

usou a interpolação geométrica.  

 

2.4.5. “Anatocismo”  203 

 

 No Capítulo VI, Campos afirmou que tratara somente daquelas operações 

aritméticas que se resolvem por regra de três, que têm algum uso particular. Entre 

estas, cita “aquelas praxes em que são empregados os termos Sorte204  e Usura205. 

                                                           
203 Campos, op.cit., p. 59. 
204 Sorte é o primeiro termo da progressão, ou o capital inicial.  
205 Usura são os juros. 
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Anatocismo pode ser entendido como equivalente a uma composição de juros sobre 

juros, chamados atualmente de juros compostos, em que é gerada uma progressão 

geométrica.  

Campos afirmou : “he huma renovação de Usura, ou continuada Usura de 

Usura: e aindaque este contrato he prohibido, e somente (ao que parece) permittido 

em Holanda” 206.  

Ele apresentou dez problemas, envolvendo o que atualmente se chama cálculo 

de juros, montantes, capitais e taxas. Vamos apresentar apenas um deles, para 

notarmos como ele encaminhava os cálculos:  

 

“deve-se pagar ao fim de 8 anos 1264 cruzados. Pergunta-se 

com quanto dinheiro pronto, a rezão de 4. por 100., se ha de 

remir essa obrigação?  Tome-se a differença Logarithmica dos 

numeros 100. e 104.  E multiplique-se por 8: abata-se o 

producto do Logarithmo de 1264, e serà o residuo o Logarithmo 

do numero, que se busca, que he 
1000

593
923 . “207 

 

A explicação desse procedimento é a seguinte: utilizando a fórmula do 

montante composto n)i1(CM +=  temos:  

88 )
100

104
(1264)

100

4
1.(1264M =+= . 

 

Calculando o logaritmo de ambos os membros, temos:  

 

]100og104og[81264og)
100

104
(og1264ogogM 8

llllll −+=+=  

 

que é o desenvolvimento seguido por Campos.  

 

                                                           
206 Campos, op. cit., p. 59.  
207 Ibidem, p.59.  
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2.4.6. Geração da  Curva Logarítmica na História da  Matemática 
 

 O desenvolvimento de uma teoria geral das curvas foi uma contribuição do 

século XVIII para a História da Matemática. O aparecimento da geometria analítica 

abriu uma porta para a definição e classificação de uma variedade muito grande de 

curvas, mas a princípio esta possibilidade não foi bem explorada.208 Os métodos das 

coordenadas foram aplicados, primeiramente para estudar as curvas “antigas”, 

especialmente as cônicas, e posteriormente para outras curvas que foram sendo 

pesquisadas.  De fato, as “novas” curvas que apareceram no intervalo entre Fermat e 

Newton (1642-1727) freqüentemente eram definidas por outros meios, não os 

analíticos, e estes não se tornaram parte da geometria de coordenadas, até que 

Euler desenvolvesse uma teoria geral das funções. 209 

Na década de 1634 a 1644 a curva logarítmica simples e a senóide fizeram o 

seu aparecimento. Elas não eram plotadas como os gráficos de equações y=senx e y 

= xogl , pois o conceito de função ainda não havia sido introduzido nestas situações. 

A definição era em termos de movimentos superpostos e de transformações 

geométricas, idéias desenvolvidas especialmente por Roberval e Evangelista 

Torricelli (1608-1647), a quem são atribuídos os primeiros gráficos dessas curvas. 210 

 O método da composição de movimentos freqüentemente é atribuído a 

Galileu, mas na física ele retrocede pelo menos à época de Aristóteles, e na 

matemática é encontrado ainda antes na quadratriz de Hippias. Por volta da época 

em que Galileu estava aplicando o método ao movimento de um projétil, o estudo da 

ciclóide trouxe-o novamente à proeminência na matemática, como um método de 

definir curvas. Pode bem ter sido a ciclóide que tenha sugerido por sua vez as novas 

curvas do logaritmo e do seno.211 

Torricelli, entre os anos de 1640 a 1650212,  parece ter sido o primeiro a 

modificar esta idéia, impondo estes dois tipos de movimento sobre um único ponto 

móvel: isto é, ele tomou abscissas a distâncias iguais e traçou as correspondentes 

                                                           
208 Boyer, History of Analytic Geometry, pp. 134-135.  
209 Idem, História da Matemática., pp. 267-275. 
210 Idem, History of Analytic Geometry, pp. 134-135. 
211Gino Loria, “Le ricerche inedite di Evangelista Torricelli sopra la curva logaritmica”, Biblioteca 
Mathematica(3), I:, 75-89, 1900.  
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ordenadas, começando de uma ordenada inicial fixa, em progressão geométrica 

contínua, com razão menor do que 1. Isto gerou uma curva monotonamente 

decrescente que, por causa de sua forma e geração, Torricelli chamou de 

Hemhyperbola Logarithmica. Ele mostrou que a subtangente dessa curva é de 

comprimento constante, e calculou também a área entre a curva, sua assíntota e 

uma dada ordenada.  

 A composição de movimentos foi um dos meios mais importantes de definir 

“novas” curvas, mas Roberval e outros estenderam-no para outras curvas então 

conhecidas, bem como para as secções cônicas. Os métodos cinemáticos da 

tangente de Descartes, Roberval e Torricelli foram tão largamente e efetivamente 

aplicados que eles competiram os métodos analíticos de Descartes e de Fermat. 

Podem bem ter sido que os dois pontos  de vista, no desenvolvimento inicial do 

cálculo, tenham resultado diretamente desta competição, entre dois métodos de 

definição de curva, com a composição de movimentos levando através de Barrow até 

os fluxos de Newton, e com o ponto de vista analítico culminando nos diferenciais de 

Leibniz. 213 

 Fermat (1601-1665) ilustrou a sua teoria dos números inteiros com o estudo 

de muitos problemas envolvendo as relações de grandeza e da existência desses 

números, quando eles representavam as medidas dos lados de um triângulo ou 

estavam submetidos a certas condições arbitrárias. Estudando o problema da 

quadratura das curvas214 ele apresentou um raciocínio original, quando impôs que as 

abscissas crescessem segundo uma progressão geométrica, o que implicava que as 

áreas sob a curva crescessem em progressão aritmética.  

 
2.4.7. Geração da “Linha Logarithmica” na Obra de C ampos 

 

 O estudo sobre os logaritmos termina com um “Escholio”. Nele Campos se 

preocupou em explicar como os logaritmos servem para resolver triângulos, através 

                                                                                                                                                                                      
212 Naux, op. cit., p.35. 
213 C. Boyer , History of Analytic Geometry, pp. 134-135. 
214 A obra, publicada em 1660, tinha por título:  Sobre a transformação e a simplificação das equações dos 
lugares pela comparação de todas as formas das áreas curvilíneas, seja entre elas ou com as retilíneas, 
empregando-se a progressão geométrica para a quadratura das parábolas e das hipérboles ao infinito. 
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das regras de três, o que será feito no próximo capítulo, e se preocupou em 

fundamentar a “linha logarithmica”: 

 

“Restava agora, para complemento desta materia dar aqui 

alguma noticia daquelles instrumentos Logaritmos, que servem 

para a resolução dos triangulos, e absolutamente para 

quaesquer Regras de3: cujo artificio consiste em dividir huma 

Regoa, ou Circulo em partes iguaes, v.g. 10.100.1000.etc. e 

dispôr em correspondencia das partes, que lhes competem, 

segundo o Canon Logarithmico, os Senos, Tangentes, e 

Numeros Absolutos, que se achão nas Taboas vulgares. Porèm 

destes Instrumentos, tanto toca â fabrica, como ao uso, diremos 

muito na Geom. Prac. e sô trataremos aqui da Linha 

Logarithmica, de quem todos dependem; a qual linha 

representa a natureza dos Logarithmos; e descripta com 

exacção, e em huma Lamina grande, satisfaz 

maravilhosamente a todos os Problemas, que até aqui se tem 

proposto. He pois a Linha Logarithmica, huma Curva â maneira 

da Parábola; cujo Exo AX, dividido em partes iguaes, 

representa os numeros Naturaes; e cujas Applicadas 1a.: 2b: 

4c: etc. representão os numeros Artificiaes, ou Logarithmos.” 215  

 

 Campos gerou a linha logarítmica da seguinte maneira:  

 

“Tirese a recta infinita AX, e divida-se em partes minimas 

iguaes desde A até X. Levante-se do mesmo ponto A a 

perpendicular AY, e divida-se tambem em partes iguaes desde 

A até Y. Supponhamos agora, que se move a dita perpendicular 

pela primeira recta com moto acelerado em qualquer proporção; 

v.g. no primeiro minuto de A até 1; no segundo de 1 até 2: no 

                                                           
215 Campos, op. cit., p. 64.  
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terceiro de 2 até 4: no quarto de 4 até 8: no quinto de 8 até 16: 

e assim por diante, sempre em rezão Subdupla. E que no 

mesmo tempo se move pela dita perpendicular qualquer movel, 

(v.g. huma mosca) com moto igual; isto he, no primeiro minuto 

de A até 1: no segundo de 1 até 2: no terceiro de 2 até 3: no 

quarto de 3 até 4: no quinto de 4 até 5: etc.  

 He sem duvida que nos ditos 5 minutos descreverá a mosca 

por virtude daquelles 2 motos huma linha Curva A a b c d e f: e 

que esta Curva he de tal natureza, que tomados nella 

quaesquer pontos m.n e tiramos destes as perpendiculares m6. 

n12. e as parallelas mm. nn.  ao mesmo  

passo que as primeiras determinam na recta AX os lugares da 

perpendicular os lugares da mosca: por serem connexos os 

motos, e constantes cada hum na sua progressão: de que se 

segue que o Exo AX representa os numeros naturaes: as 

Applicadas 1a.: 2b: 4c: etc. os numeros Artificiaes: e a Linha 

Curva A a b c, etc. o Artificio Logarithmico, explicado no 

principio deste Livro”.216 
217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
216 Campos, op.cit., p.66.  
217 As Figuras 16, 17 e 18 são  reproduções daquelas encontradas na obra original de Campos, e desenhadas pelo 
autor deste trabalho. 
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“Se em vez de se collocarem os termos da Progressão 

Geometrica huns adiante dos outros, como mostra a figura 16, 

se collocarem huns sobre os outros, começando todos do ponto 

A, como mostra a figura 17, se continuará nas differenças 1.2: 

2.4: 4.8: 8.16: etc. a mesma Progressão Subdupla (como 

largamente mostramos no Esch. Da Prop II do Liv.6. dos 

Elementos): de por conseq. tiradas as perpediculares 1a:2b:4c: 

etc. com a mesma Regra, se descreverá a mesma, ou 

semelhante Curva; que he a propriame~te se chama 

Logarithmica.” 218 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Outro modo de descrever a mesma Linha (feitas as divisões 

como assima) he mover-se a mosca de Y para A: ao mesmo 

passo que se move a perpendicular de A para X: porèm entaõ 

sahe a Curva virada, e vay a morrer no Exo no ponto f, quãdo o 

numero dos termos da Progressão Geometrica he igual ao dos 

termos da Progressão Arithmetica.  “ 219 

 

 

 

 

                                                           
218 Campos, op. cit., p.66. 
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Finalizando, Campos apresentou a maneira pela qual, a seu ver, Neper 

utilizou a linha logarítmica na Trigonometria: 

 

“Nepero, Inventor dos Logarithmos, e juntamente desta 

mysteriosa Curva, seguio a 2. Praxe da sua descripção: e 

tomando por Rayo a recta Af, e dividindo-a em 10 termos, 

segundo a rezão subdecupla, dividio tambem a perpendicular 

AY em outros 10 termos arithmeticos: e discorrendo com os 

Logarithmos de Y para A, por ordem retrograda, dey a cyfra ao 

Logarithmo do Rayo. Se dahi por diante crescesse a 

Progressão Geometrica (como necessariamente havia de 

succeder em todas as Secantes, e nas Tangentes de 45 gr. 

para sima) continuava para cima do Exo a mesma curva, e 

                                                                                                                                                                                      
219 Campos, op. cit., p.66.  
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usava de Logarithmos negativos. A rezão, que teve o dito Autor 

para seguir este methodo, foy, porque como a mayor parte das 

Analogias começa pelo Rayo, e este sendo cyfra escusa a 

subtracção; pareceo-lhe que ficava assim mais expedito o uso 

dos Logarithmos.  

Porèm como esta mesma cõmodidade se acha nos 

Complementos Logarithmicos, de que hoje usamos, porisso o 

methodo, cõmum he dividir a recta AX segundo a mesma 

proporção subdecupla, e posta a cyfra por Logarithmo da 

unidade, correr com os Logarithmos de A para Y. “220 

 

A definição de logaritmos de Campos, através de duas progressões, 

aproxima-se da concepção original de Neper, que era geométrica. Esta pode ser 

ilustrada na figura abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se um ponto P partisse de A e se movesse ao longo de AB com velocidade 

variável, decrescendo em proporção com a sua distância a B e durante o mesmo 

tempo um ponto Q partisse de C e se movesse ao longo de CDE com velocidade 

uniforme igual à velocidade inicial de P, então Neper definia a distância CQ como o 

logaritmo da distância PB. 221 

 

 

 

                                                           
220 Campos, op.cit., p. 67.  
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2.5. O Livro III: “Da Trigonometria Plana, Theorica  e Practica” 222 

 

Apesar da manifesta afirmação do autor de que esses conhecimentos eram  

indispensáveis para a astronomia e a navegação, a sua estratégia de ensino era 

apresentar a trigonometria de uma forma rigorosa e estritamente teórica, em que 

parece não existir, pelo menos no primeiro momento,  interesse imediato para as 

suas aplicações. 

Neste Livro, Campos se propôs a resolver os problemas de geometria plana, 

com o uso das tábuas trigonométricas e da praxe “logarithmica”. Expor com detalhes 

os numerosos teoremas e problemas que o autor relacionou tornaria este trabalho 

enfadonho, pois ao final teríamos apenas uma reprodução resumida de um livro 

teórico de geometria plana e esférica, e este não é o nosso objetivo. Dessa maneira,  

o estudo deste Livro será feito de forma sintética, em que apresentaremos  as 

proposições, teoremas e corolários na seqüência do original, para seu melhor 

acompanhamento.  

 

 

                                                                                                                                                                                      
221 Boyer, Historia ..., pp. 228-229 
222 Campos.  op. cit., p. 67. 
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2.5.1. “Definições e Principios Geraes” 223 

 

Campos fixou os princípios gerais sobre os triângulos, da seguinte maneira:  

 

1. “Trigonometria, como já disse, he huma Sciencia, que toda se 

occupa em medir triangulos: e como cada triangulo tem 6 

partes: a saber, 3 angulos, e 3 lados; o seu fim he, dadas 

quaesquer 3, investigar as demais: e isto, ou por meyo do 

Canon Linear em partes naturaes, ou por meyo do Canon 

Logarithmico em partes artificiaes”.224 

  

2. “O Triangulo  he em 2 differenças: ou Plano, ou Esferico. O 

Plano he o que se forma em huma superficie plana com 3 linhas 

rectas: o Esferico, he o que se fórma na superficie de qualquer 

Esfera com 3 arcos de circulo maximo225. Daqui nasce que, 

pelas difficuldades particulares, que occorrem em qualquer 

destas resoluções, se costuma dividir a Trigonometria em 2 

partes: Plana, e Esferica”. 226 

 

3. “O Triangulo Plano he tambem em 2 differenças: Rectangulo, e 

Obliquangulo. O rectangulo he o que tem hum angulo recto: o 

Obliquangulo he o que carece delle; ou seja acutangulo, ou 

obtusangulo. * Esta mesma divisão compete tambem ao 

Triangulo Esferico”. 227 

 

4. “Em todo Triangulo rectangulo (ou seja plano, ou esferico) o 

lado AB, opposto ao angulo recto C, chama-se Hypotenusa: os 

                                                           
223 Campos, op.cit., p. 67. 
224Ibidem, p. 67.  
225 Modernamente esses arcos de círculo máximo são chamados de geodésicas. 
226 Campos, op.cit., p. 68. 
227 Ibidem, p. 68. 
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outros 2. Que comprehendem o dito angulo, chamaõ-se Lados”. 
228 

 

 

 

 

 

 

 

5. “Em todo o Triângulo obliquangulo AOB, o lado AB, opposto à 

qualquer ângulo O, de que se trata, chama-se Base: os outros 

2. Lados”. 229 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. “Se de qualquer ângulo O do dito Triangulo, se tirar huma 

perpendicular â base, a qual caya dentro do mesmo Triangulo, 

os segmentos da dita base AX, XB chamaõ-se Casos * He a 

Definiçaõ 22. de Regio-Montano”.230 

 

7. “O angulo se diz ser Conhecido em especie, quando se sabe 

se he agudo, ou obtuso: o recto sempre he Dado; como 

                                                           
228 Campos, op.cit, p.68. 
229 Ibidem, p.68. 
230 Ibidem, p.68. 

     Figura 21 

     Figura 20 
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qualquer angulo, cujos gráos se conhecem. * O que digo dos 

angulos, se entende tambem dos arcos”.231 

 

2.5.2. “Proposições Fundamentaes”  232 

 

O conjunto é formado por onze proposições, também indicados por Campos 

como teoremas.  Não vemos necessidade de mostrar como foram feitas todas essas 

demonstrações, e por esse motivo iremos apresentar os seus enunciados e 

comentar aquelas que julgamos ser mais interessantes.  

 

Proposição I : Theor. “Em todo o ∆ rectangulo ACB, se se tomar 

a hypotenusa AB por Rayo, serão os lados AC, CB, Senos dos 

agnulos B, A: e se se tomar por Rayo qualquer lado AC, será o 

outro lado CB Tangente, e a hypotenusa Secante do ang. A, 

adjacente ao dito Lado”. 233 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposição II: Theor. “Em todo o ∆ rectangulo ODB, qualquer 

lado DB he meyo proporcional entre a somma do outro lado, e 

da hypotenusa DO+OB, e a differença dos mesmos OB-DO”.234 

 

 

                                                           
231 Campos, op.cit.,p. 68.  
232 Idem, p. 69. 
233 Ibidem, p.69. 
234 Ibidem, p. 69. 
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Esta propriedade é modernamente conhecida como “potência de um ponto em 

relação a uma circunferência”, e é usada em problemas de tangência, estudados em 

Desenho Geométrico e Geometria Descritiva. Apresentaremos no próximo capítulo 

uma interessante aplicação à náutica.  

 

Proposição III. Theor. “Em qualquer  ∆ AOB, os lados tem entre 

si a mesma proporção, que os Senos dos angulos oppostos (ou 

seja acutangulo, ou obliquangulo). Isto he, o lado AO he para o 

lado OB, como o Seno do Ang.B para o Seno do ang. A”.235 

 
Proposição IV. Theor. “Em todo o ∆  AOB a somma de 

quaesquer 2 lados AO, OB, he para a differença dos mesmos, 

como a Tagnente da semi-somma dos angulos sobre a base A, 

B, para a Tangente da semi-differenças dos mesmos angulos.  

 

Esse teorema aparece  na obra Geometria Rotundi, de Thomas Finck (1583)  

e na obra Variorum de Rebus Matematicis  de François Viète (1593)236. A 

demonstração que Campos apresentou é muito longa e laboriosa. Ele salientou que 

com esse resultado podemos resolver qualquer triângulo, caso conheçamos dois 

lados e o ângulo compreendido entre eles. 

                                                           
235 Campos, op. cit., p.70. Este teorema é um resultado fundamental para a resolução de triângulos, e conhecido 
modernamente como a “Lei dos senos”. 
236 Boyer, História ..., p.226. 
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Proposição V. Theor. “Em todo ∆  AOB o lado mayor AB he 

para a somma dos outros 2 lados AO, OB, como a differença 

destes para a differença dos Casos; isto he, dos segmentos do 

dito lado mayor, sobre quem caye a perpendicular”. 237 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta proposição é uma generalização da Proposição II, relativa à potência de 

um ponto em relação a uma circunferência. Vamos apresentar a demonstração 

dessa proposição 238 feita por Campos, que revela não só a sua  didática  como com 

que cuidados eram feitas as demonstrações.  

 

“Preparação: Do ponto O com o intervallo do menor lado 

OB, se descreva um circulo, o qual corte os outros 2 lados em 

U, Z: caya sobre o lado mayor a perpendicular OX; e continue-

se o lado medio AO, até que ocorra â circunferencia em C. Serà 

AC a somma dos lados: AU a sua differença: AX, XB os Casos  

da perpendicular; e por serem iguaes ZX, XB (3.3.) serà  AZ a 

sua differença. Digo que AB:AC = AU:AZ.  

 

                                                           
237 Campos, op. cit., p. 73.  
238 Loc.cit. 
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Dem: Os Rrect. CAU, BAZ são iguaes (Cor.de 36.3.): 

logo tem os lados reciprocamente proporcionaes (14.6.) 

Q.E.etc.” 239 

COROLARIO 

 

 “Deste Theor. Se tira o modo de conhecer os angulos de 

qualquer ∆ , cujos 3 lados sejaõ conhecidos. Porquanto, tirada 

a perpendicular, e conhecida a differença dos Casos, tem-se o 

Segmento ZB; e por conseq. A sua metade: logo nos ∆ ∆  

rectangulos AOX, XOB, alem das bases AO, OB, tem-se 

tambem hum lado AX, ou XB; que he o que se basta nos ditos 

∆ ∆ , para serem conhecidos os angulos adjacentes âs bases 

A,B; como logo veremos”. 240 

 

ESCHOLIO 

 

 “Esta Proposição ainda he mais universal do que dá a 

entender o titulo: porquanto, qualquer lado que se tome por 

base, sempre he verdadeiro dizer-se. * Que a base he para a 

somma dos lados, como a differença destes para hum quarto 

termo * : porèm com esta advertencia, que se o dito quarto 

termo for menor que a base, ferà a differença dos Casos; e se 

for mayor, será a base a differença. V. g. no ∆ AOZ se se tomar 

AZ por base, serà AZ: AC=AU:AZ; e será AZ a differença entre 

AX, e XB. “ 241 

 

PROPOSIÇÃO VI: “Theor. Se as Tangentes de quaesquer 2 

arcos forem proporciones com os Senos de quaesquer 2 

angulos de hum ∆ ; serão os Senos da somma, e da differença 

                                                           
239 Campos, op.cit. p. 73 
240 Ibidem, p.73. 
241 Ibidem., p. 74. 
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dos ditos arcos proporcionaes com as Tangentes da semi-

somma, e da semi-differença dos ditos angulos.”242 

 

PROPOSIÇÃO VII: Theor.”Em todo o ∆ ABC o Rayo he para o 

Seno do Complemento de qualquer angulo B; como o duplo do 

Rectangulo dos lados, que comprehendem o dito angulo, para a 

differença dos quadrados dos ditos lados, comparados ambos 

juntos com o da base.” 243 

 

PROPOSIÇÃO VIII: Theor. “Em todo o ∆ ABC o Rayo he para o 

Seno de qualquer angulo B; como qualquer dos lados, que 

comprehendem o dito angulo, para a perpendicular, tirada do 

angulo adjacente ao dito lado sobre o lado opposto. “ 244 

 

PROPOSIÇÃO IX: Theor.” Em todo o ∆ ABC o Rayo he para a 

Tang. Do semi-angulo vertical A; como o Rect. Da semi-somma 

de todos os 3 lados pela differença da mesma semi-somma ao 

lado opposto BC, para a area do ∆ . “245 

 

PROPOSIÇÃO X: Theor. “A área de qualquer ∆ ABC he meyo 

proporcional entre o Rect. da semi-somma dos lados, e da 

differença AD de qualquer delles, e o Rec. Das outras 2 

differenças DB, FC.” 246 

 

PROPOSIÇÃO XI. Theor.” Em todo o ∆ ABC o Rect. Da semi-

somma de todos os 3 lados pela differença de qualquer delles 

AC, he para o quadrado do Rayo, como o Rect. das differenças 

                                                           
242 Campos, op.cit.,  p. 74. 
243 Ibidem, p.76.  
244 Ibidem, p. 76. 
245 Ibidem, p.77. 
246 Ibidem, p. 79. 
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dos outros 2 lados AB, BC, para o quadrado da Tang. do semi-

angulo B, opposto ao primeiro lado.”247 

  

O final deste capítulo foi destinado à resolução dos triângulos planos 

retângulos e obliquângulos, que Campos chamou de “parte  Analytica”, a mais 

importante da Trigonometria” . 248  O método que ele chamou de “universal” consistia 

no uso das analogias e as tabelas de senos, tangentes e secantes. Conhecendo os 

ângulos de um triângulo, Campos determinou os lados do mesmo através das 

seguintes analogias: 

 

1. A semi-soma de todos os três lados está para a diferença de qualquer um 

deles (AB) assim como a diferença do outro lado (BC) está para um quarto 

termo. 

2. A diferença da base AC está para o raio assim como o quarto termo 

achado está para um sétimo termo. 

3. Este sétimo termo, multiplicado pelo raio, dará o quadrado da tangente do 

ângulo B, bastando então achar a raiz quadrada.  

  

Campos indicou os elementos conhecidos e os elementos incógnitos dos 

triângulos da seguinte maneira:  os lados conhecidos eram marcados com três 

“risquinhos”, e os lados procurados, com um zero (cyfra), conforme ilustra a figura. 
249 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
247 Campos, op.cit., p. 81. 
248 Ibidem, p. 83.  
249 Ibidem., p. 84. 
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Finalizando, foram resolvidos diversos problemas relativos a triângulos 

retângulos, com utilização das analogias. Vamos apresentar, como exemplo, a 

resolução de um deles: 

 

“Dada a hypotenusa AB, e  hum angulo adjacente B; achar o 

lado AC, opposto ao dito angulo. Seja AB de 560 palm. e o ang. 

B de 38gr.20’.”  250 

 

Por Senos   Por Logarithmos 

Como o Rayo 100000.00 C.L. 0.0 &c. 

para a hypot. AB                560 L.  2.7481880 

assim o Sen. do ang.B        62023.55 L 9.7925566 

para o lado AC 
            

3

1
347   

L. 2.5407446 

 

Por Tangentes, e Secantes   Por Logarithmos 

Como a Sec. do ang. B 127483.43 L.2. 9.8945463 

para T. do mesmo ang. 79069.75 M.L. 9.8980104 

assim a hypot. AB        560 L.. 9.7925566 

para o lado AC 
            

3

1
347   

L.. 2.5407446 

 

 

Campos resumiu o cálculo das áreas de triângulos a três casos: conhecendo 

dois lados e o ângulo compreendido; conhecendo os três lados e conhecendo dois 

ângulos e um lado.  
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2.6. O Livro IV: “Da Trigonometria Esferica, Theori ca e Practica” 251 

 

Após  a fundamentação matemática realizada nos livros anteriores, que nos 

levou à compreensão da maneira pela qual foram construídos os cânones 

trigonométrico e logarítmico, e contando com os indispensáveis elementos da 

Trigonometria, no Livro IV, da Trigonometria Esférica, Theorica e Practica  de 

Campos, o objeto de estudo é  “uma esfera, cortada em várias partes por círculos 

máximos”, na qual se pretendeu obter a “medida dos arcos e dos ângulos das figuras 

que formam esses círculos máximos na superfície da esfera”. Campos foi enfático ao 

afirmar que sem essa trigonometria não poderiam existir Astronomia, Gnomônica 252, 

Geografia ou Náutica.  

 Apesar das inúmeras aplicações destes assuntos em diversas outras áreas, 

como em astronomia e náutica, o autor novamente não apresentou exemplos nem 

citou obras nas quais se possam encontrar aplicações desta teoria.  

 

 

                                                                                                                                                                                      
250 Campos, op.cit., p.84-85. 
251 Campos, op. cit., p. 103.  
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2.6.1. “Definições, e Principios geraes” 253 

 

Campos apresentou, inicialmente, as definições dos elementos necessários 

para a compreensão da trigonometria esférica, que são os seguintes:   

   

 1. Triângulo Esférico: “he o que formão na superficie da 

Esfera 3 arcos de circulos Maximos, concorrentes em 3 pontos. 

* Seja a Esfera ABXD; e nella, 3 arcos de circulos Maximos AE, 

AF, EF, concorrentes nos 3 pontos A, E, F. Digo que a figura 

AEF, descripta na superficie da Esfera, he hum ∆  esferico. Este 

∆ , he base de huma pyramide, cujo vertice he o centro da 

Esfera Centro no ponto C;  he cujos lados são e sectores de 

circulos Maximos, de que os arcos do mesmo ∆  são 

medidas.254 Tomo este Principio como Axioma, ainda que 

depende da demonstração de Theodosio.” 255. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      
252 Gnomon é um instrumento de medida da altura do Sol, pela direção da sombra.  
253 Campos, op. cit., p. 104.  
254 Loc.cit. 



 

 

108

2. “Angulo Esferico: he a inclinação de 2 arcos de 

circulos Maximos, descriptos na superficie da Esfera: ou 

tambem, he a inclinação dos mesmos circulos Maximos.256 * V. 

g. o angulo BAE he a inclinação dos arcos BA, EA ou dois 

circulos ABX, AEX, cuja secção commun he o diametro da 

Esfera AX. E como a inclinação de 2 planos em toda a parte he 

a mesma: segue-se que por mais que se estendão os lados, 

nunca se altera o angulo: e que o angulo A he igual ao angulo 

X.”257 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. “A Medida do Angulo Esferico: he o arco intercepto entre os 

lados do dito angulo, descripto do vertice com o intervallo de 

90 gr. * V. g. se do vertice A com o intervallo de 90 gr.  de 

circulo Maximo se descrever hum arco, o qual corte os lados 

                                                                                                                                                                                      
255 Na literatura náutica, e em compêndios de navegação astronômica, o triângulo esférico é chamado de 
‘triângulo de posição’, pois com o conhecimento do mesmo é possível determinar a posição do navio, pela 
latitude e longitude. 
256 Em Geografia ou Náutica  esses planos são chamados de meridianos 
257 Campos, op. cit., p.104. 

     Figura 27 
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AB, AE nos pontos B, E, será o arco BE a medida do ang. 

BAE. He sem duvida que o dito””ngulo tambem se podera 

medir com qualquer arco parallelo ao maximo be: porèm na 

Trigonometria Esferica tudo se deve considerar em circulos 

maximos.” 258 

 

Neste ponto é interessante observar que, com essa definição de medida, onde 

o arco BE é definido como sendo a medida do ângulo BAE, há uma correspondência 

bi-unívoca entre medidas de ângulos e medidas de arcos, o que possibilita o uso dos 

cânones linear, trigonométrico e logarítmico.  259 

 

4. “Angulo Recto: he o que tem por medida hum 

quadrante. Angulo Agudo: o que a tem menor. E Angulo obtuso: 

o que a tem mayor.” 260  

 

5. “Hum arco de circulo maximo se diz ser Perpendicular 

à outro: quando de tal sorte lhe occorre, que forma para 

humma, e outra parte, angulos iguaes. * V.g. o arco AE he 

perpendicular ao arco BED, quando os angulos AEB, AED são 

iguaes entre si: isto he, rectos: como se colhe de Dif. 3. 261 

 

6. “Polo  de qualquer circulo: he aquelle ponto da Esfera, 

do qual todos os arcos de circulos maximos, que se tirão ao dito 

circulo, são iguaes. * V. g. A he polo do circulo BEFD; por 

serem iguaes todos os arcos AB, AE, AF, &c. O mesmo digo à 

respeito do arco be. “262 

 

                                                           
258 Ibidem, p. 105.  
259 Loc.cit. 
260 Campos, op.cit, p. 104. 
261 Loc.cit. 
262 Loc.cit. 
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7. “Triângulo rectangulo: he o que tem ao menos hum 

angulo recto. Obliquangulo: o que não tem nenhum; sejão 

agudos, ou obtusos os que tem. Entre os ∆∆ s esfericos, os 

equilateros são os que tem todos os 3 lados iguaes: os 

isosceles  os que tem sômente dous: e os escalenos os que 

não tem nenhum. Advirta-se que nos ∆∆   rectangulos aquelle 

lado, que se oppoem ao ang. Recto, se chama Base, ou 

Hypotenusa: os outros 2, que o comprehendem, chamão-se 

absolutamente Lados, como já notamos na Trigonometria 

Plana. “ 263 

 

8. “Angulos, ou arcos da mesma especie: são os que são 

mayores, ou menores que o quadrante: sejão ou não sejão 

iguaes. 

  

9. “Triangulo Vigario: he o que se forma da parte de fora 

sobre qualquer lado de um ∆ ; continuados os outros 2 lados, 

até que concorrão em hum ponto. * V.g. o ∆ ADC he o vigario 

do ∆ ABC. “264 

 

10. “Triangulo Quadrantal: he o que tem hum angulo 

recto; ou ao menos hum lado igual ao quadrante.Ele é chamado 

de simples, se apresentar apenas um ângulo reto, e composto 

se apresentar dois ângulos retos. Os ∆ ∆ s quadrantais ou são 

simplices, ou compostos: os simplices, são os que não tem 

mais do que hum angulo recto, ou hum lado igual ao quadrante: 

os composto, os que tem 2 angulos rectos: ou 2 arcos iguaes 

                                                           
263 Ibidem,  p. 105.  
264 Campos, op.cit., p.105. 
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ao quadrante; ou ao menos hum angulo recto, e hum arco 

quadrantal, com tanto que não seja opposto ao dito angulo.” 265 

 

11. “Triangulo Reciproco: he aquelle, cujos lados medem 

os angulos, e cujos angulos são medidos pelos lados de outro 

triangulo. * V. g. seja dado o ∆ ABC, cujo lado AB se continue 

até formar o circulo ABEFRQ. Do vertice A, como de polo, se 

descreva hum arco EDIH: do polo B outro FNIQ: e do polo C 

outro GPHK; todos com intervallo de 90 gr. Descriptos assim 

estes arcos, ficará formado outro ∆  KIH, o qual será tal que, 

que os lados do primeiro medirão os angulos do segundo; e os 

lados do segundo medirão os angulos do primeiro. Digo que os 

ditos ∆ ∆  são Reciprocos.”266 

 

O lado AC é comum e os demais lados são os 

prolongamentos dos lados AB e BC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
265 Loc.cit. 
266 Loc.cit. 

     Figura 28 
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12. Princípios Gerais: 267  

 

1. Todos os círculos máximos são concêntricos. 

2. Todo círculo máximo tem por centro o centro da esfera. 

3. Todos os círculos máximos se cortam mutuamente em 

partes iguais. 

4. O equador também é um círculo máximo.  

 
 

2.6.2. “Proposições previas para demonstrar as fund amentaes desta  
 

Trigonometria” 268 
 

 

Campos apresentou dezesseis proposições sobre os triângulos esféricos, 

todas demonstradas na forma de teoremas, 269, que podem ser agrupadas da 

seguinte maneira:  

 

1. Proposições I, II e III: são propriedades imediatas, referentes à medida de 

ângulos.270 

 

2. Proposições IV, V e VI: relativas a propriedades de desigualdades:  

 

a) os três arcos de um triângulo esférico, somados, são menores do 

que um círculo. 

b) qualquer lado de um triângulo esférico é  menor do que o semi-

círculo. 

c) a soma de dois lados de um triângulo esférico é maior do que o 

terceiro lado. 271 

 

                                                           
267 Ibidem, p. 106.  
268 Campos, op. cit., p. 107.  
269 Algumas demonstrações são extremamente elaboradas e de sensível grau de dificuldade. 
270 Campos, op. cit., p. 107. 
271 Ibidem, pp. 108-111. 
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3. Proposições VII e VIII: relativas a condições que determinam a igualdade 

entre dois triângulos esféricos, o que acontecerá se forem iguais:  

 

a) dois lados e o ângulo por eles compreendido 

b)  dois ângulos e o lado compreendido 

c) os três lados 272 

 

4. Proposição IX:  relativa aos triângulos isósceles: um triângulo esférico ABC 

é isósceles se os ângulos da base forem iguais. 273 

 

5. Proposições X e XI: relativas a desigualdades entre lados e ângulos:  

 

a) em todo triângulo esférico CAB, o maior ângulo se opõe ao maior 

lado, e  reciprocamente o maior lado se opõe ao maior ângulo. 

b) se em dois triângulos esféricos dois lados forem respectivamente 

iguais e os ângulos desiguais, a base oposta ao maior ângulo é 

maior do que a base oposta ao menor. 274 

 

6. Proposição XII: se dois lados AB e AC forem iguais ao semicírculo, 

continuada a base BC, será o ângulo externo ACD igual ao interno oposto B. 275 

 

7. Proposição XIII: a soma dos e ângulos do triângulo esférico está 

compreendida entre dois e seis retos. Após a demonstração, Campos citou a 

conclusão de Cavalieri 276, que conseguiu medir a área de um triângulo esférico, com 

o uso da seguinte analogia: a área da superfície esférica está para a área de um 

triângulo esférico qualquer assim como 4 ângulos retos estão para a metade do 

excesso dos três ângulos do triângulo sobre 2 retos. Se a soma dos ângulos de um 

                                                           
272 Ibidem, pp. 111-112.  
273 Ibidem, p. 112.  
274 Ibidem, pp. 112-113. 
275 Ibidem, pp. 113. 
276 Cavalieri é citado diversas vezes neste livro. Campos parece mostrar grande consideração sobre o trabalho 
desse matemático, chamando-o de “ engenhoso”. 
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triângulo esférico for 300 graus, o excesso sobre 2 retos é 120 graus. Dessa 

maneira, a razão entre a área da superfície da esfera e a área do triângulo é igual a 

360/60 que é igual a 6. 277 

 

8. Proposições XIV a XVI: são relativas aos triângulos vigário e recíproco, 

apresentando demonstrações elaboradas.  278 

 

2.6.3.  “Proposições fundamentaes para a resolução dos ∆ ∆ esfericos 

rectangulos”  279 

 

Aqui Campos desenvolveu a teoria destinada à resolução de triângulos 

esféricos retângulos. Isso foi feito com base em apenas três teoremas, que são os 

seguintes: 

1. ” Em todo ∆  esferico os Senos dos lados são 

proporcionaes com os Senos dos angulos oppostos. “ 280 

 

2. “Em todo ∆ esferico ABO, rectangulo em B, o Seno 

total he para o Seno de qualquer lado AB, com a Tangente do 

angulo A, adjacente ao dito lado, para a Tangente do lado 

opposto BO. “ 281 

 

3. “Se no ∆ esferico ABC, rectangulo em B, se continuar 

qualquer lado AB, dos que comprehndem o ang. Recto, até D lo 

do outro lado BC; e do polo D se tirar o quadrante DC: fica 

formado sobre a hypotenusa outro ∆  DAC equivalente ao 

primeiro. “282   

 

 
                                                           
277 Campos, op. cit., p. 114.  
278 Ibidem, pp. 116-117.  
279 Ibidem, p. 121.  
280 Loc.cit.  
281 Ibidem, p. 123.  
282 Campos, op.cit., p. 124.  
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São apresentadas ainda outras sete proposições complementares.  Campos 

justificou a inclusão para que se pudessem resolver as eventuais “perplexidades”283 

que pudessem surgir. 

 

2.6.4. “Methodo de Nepero para a resolução de ∆ ∆ rectangulos” 284 

 

Campos salientou que Neper, quando estudou o grande número de analogias 

que podiam ser usadas para resolver triângulos esféricos, descobriu uma maneira 

fácil de reduzir todos os casos a apenas duas regras, que “ficaram tão simples e 

rápidas que dificilmente escaparão da memória”.285  Porém é necessário explicar 

alguns termos por ele utilizados: em qualquer triângulo retângulo, além do ângulo 

reto (que geralmente não é nem citado) existem outras cinco “partes”, que são os 

três lados e os dois ângulos restantes. Dessas partes duas são chamadas de 

“próximas”, e três de “remotas”.  

As próximas são os dois lados, que compreendem o ângulo reto, e as remotas 

são a base e os ângulos adjacentes. As partes próximas sempre são consideradas 

como fundamentais, e as remotas sempre são trocadas pelos seus complementos.  

Além do ângulo reto, que pode nem estar citado, mas é conhecido,  é 

necessário conhecer duas outras “coisas” do triângulo, como por exemplo dois lados 

ou dois ângulos, ou mesmo um ângulo e um lado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
283 dúvidas 
284 Campos, op.cit., p. 128. 
285 Loc.cit.  

Ordem das Partes 
 

1. O lado AB 
2. O ângulo A 
3. A base AC 
4. O ângulo C 
5. O lado BC 
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 Campos explicou essa estruturação através de um exemplo: seja o triângulo 

ABC, retângulo em B. Os lados AB e BC são as partes próximas, que permanecem 

sem mudança, e as demais são as partes remotas, isto é, a base AC e os ângulos 

adjacentes A e C, que sempre são convertidas nos seus complementos. A ordem 

destas partes é a seguinte: 1. O lado AB; 2. O ângulo A; 3. A base AC; 4. O ângulo 

C; 5.  O lado BC. 

Se o lado AB for considerado como intermediário, então o ângulo A e o lado 

BC serão serão  extremas vizinhos e a base AC e o ângulo C os extremas remotas, e 

analogamente se for considerado o ângulo A como intermediário, o lado AB e a base 

AC serão as vizinhas, e o lado BC e o ângulo C as remotas. O quadro abaixo resume 

todos esses casos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A resolução de qualquer triângulo retângulo é feita aplicando-se regras e 

analogias:  

 

REGRA: “em todos os ∆∆ rectângulos, dadas quaesquer 3 partes 

continuadas, sempre o Rayo he para a Tangente de huma Extrema vizinha, como a 

Tangente da outra Extrema Vizinha para o Seno da Intermedia.” 286  

 

                                                           
286 Campos, op. cit., p. 131. . 

INTERMEDIAS EXTREMAS VIZINHAS EXTREMAS REMOTAS 

COMP. DO ÂNGULO A COMP. DA BASE AC  
LADO AB 

LADO BC COMP. DO ÂNGULO C 

COMP. DA BASE AC COMP. DO ÂNGULO C  
COMP. DO ÂNGULO A 

LADO AB LADO BC 

COMP. DO ÂNGULO A LADO AB  
COMP. DA BASE AC 

COMP. DO ÂNGULO C LADO BC 

COMP. DA BASE AC COMP. DO ÂNGULO A  
COMP. DO ANGULO C 

LADO BC LADO AB 

COMP. DO ÂNGULO C COMP. DA BASE AC  

LADO BC LADO AB COMP. DO ÂNGULO A 
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ANALOGIA I 287 
 

O Raio  

Está para a tangente do complemento do ângulo C Extrema vizinha 

Como a tangente do complemento do ângulo A Extrema vizinha 

Para o seno do complemento da base AC Intermediária 

 

 
ANALOGIA II  288 

 

O Raio  

Está para a tangente do complemento da base AC Extrema vizinha 

Como a tangente do lado BC Extrema vizinha 

Para o seno do complemento do ângulo C Intermediária 

 

ANALOGIA III  289 
 

O Raio  

Está para a tangente do complemento do ângulo C Extrema vizinha 

Como a tangente do lado AB Extrema vizinha 

Para o seno do lado BC Intermediária 

 

 

ANALOGIA IV  290 
 

O Raio  

Está para a tangente do complemento do ângulo A Extrema vizinha 

Como a tangente do lado BC Extrema vizinha 

Para o seno do lado AB Intermediária 

 

 
 
 

                                                                                                                                                                                      
286 Ibidem, p. 132 
287 Loc.cit. 
288 Loc.cit. 
289 Campos, op.cit., p.133. 
290 Loc.cit. 
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ANALOGIA V  291 
 

O Raio  

Está para a tangente do lado AB Extrema vizinha 

Como a tangente do complemento da base AC Extrema vizinha 

Para o seno do complemento do ângulo A Intermediária 

 

 

O Livro IV é complementado com uma imensa coleção de problemas sobre 

triângulos esféricos, resolvidos através das analogias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
291 Ibidem, p.134. 
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CAPÍTULO 3 :  ALGUMAS APLICAÇÕES  À NÁUTICA 

 

O Capítulo 3 encerra o nosso trabalho, e o nosso objetivo é mostrar, através 

de exemplos constantes em livros de marinharia, a importância dos conteúdos do 

compêndio de Manoel de Campos para a compreensão dos problemas de náutica do 

século XVIII.  Ao final da “Synopse Dos Casos, Que COMMUM-mente occorrem na 

Trigonometria Plana, e Esferica” Manoel de Campos apresentou o “Escholio”: 292 

 

“Restava agora applicar toda esta Doutrina da 

Trigonometria Esferica à alguma materia particular, v.g. â 

Astronomia, â Gnomonica, ou â Geografia, como fizerão alguns 

Authores, e aonde tem mais uso: porèm reservo esta 

applicação para o Tratado da Esfera, aonde se porão em 

pratica todos estes Problemas: e sô advirto que ainda há outro 

modo de os resolver, summamente engenhoso, e expedito; e 

não menos exacto, aindaque organico: do qual tratarey no Liv. 

3. da Optica (como em proprio lugar) no fim de cada hum dos 3 

Astrolabios. 

      FIM ”  293 

 

 Na leitura desse “escholio”, notamos que a importância das aplicações de toda 

essa matemática foi reconhecida pelo próprio Campos, que prometeu mostrá-las em 

outras obras.  No entanto, não encontramos quaisquer indícios ou comprovações  de 

que essas outras obras, como os “3 Astrolabios”, realmente existiram.  

 Procurando então exemplos de aplicação da trigonometria e da geometria  

plana e esférica  à náutica, preferencialmente na primeira metade do século XVIII em 

Portugal, selecionamos a obra A Arte de Navegar de Manoel Pimentel, que foi 

                                                           
292 Campos, op. cit.,  p. 193.  
293 Ibidem, p. 212.  
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editada em 2ª edição em 1712, em Lisboa, quando Manoel de Campos lecionava no  

Colégio de Santo Antão. 294 

 Na capa do livro Arte de Navegar de Manoel Pimentel constam as seguintes 

informações:   

 

“Arte de Navegar, em que se ensinam as regras práticas, e o 

modo de cartear pela Carta plana, & reduzida, o modo de 

graduar a Balestilha, por via de numeros & muitos problemas 

uteis à Navegação” 

 

 Manoel Pimentel e Vilalobos nasceu em Lisboa no dia 10 de março de 1650, e 

faleceu na mesma cidade em 1719. Era filho de Luis Serrão Pimentel, cosmógrafo-

mor do reino, e sucedeu a seu pai nesse cargo, em data que se desconhece [1687]. 
295 Foi aluno do Colégio de Santo Antão, onde era ministrada a “aula da esfera”, que 

talvez tenha despertado o seu interesse pelo estudo da cosmografia, astronomia e 

náutica. Posteriormente foi aluno da Universidade de Coimbra, onde cursou Direito. 

A exemplo de seu pai, foi também cosmógrafo-mor, cargo que exerceu durante mais 

de 30 anos.  

Esta versão da 1712 da A Arte de Navegar era fundamentada em uma obra 

anterior, Arte Pratica de Navegar e Regimento de Pilotos, que seu pai deixara 

incompleta, mas que Manoel Pimentel ultimou e publicou em Lisboa em 1681. 296 

 Além dessa obra, Pimentel deixou outros escritos relacionados com a sua 

profissão, entre eles um opúsculo intitulado Roteiro da Navegação da Índia Oriental, 

que foi publicado em Lisboa em 1740, e reproduz parcialmente o roteiro homônimo 

da Arte de Navegar, acompanhado de “taboas” com as declinações  solares 

atualizadas, de tabelas das amplitudes ortivas do Sol297 e de “uma notícia sobre as 

variações da agulha magnética”.  

                                                           
294 Rodrigues, Historia ..., p. 410. 
295 Manoel Pimentel, Arte de Navegar, comentada e anotada por Armando Cortesão, Fernanda Aleixo e Luis de 
Albuquerque, Introdução, p.19. 
296 Ibidem, p.20.  
297 A amplitude ‘ortiva’ do Sol é um arco do horizonte entre o verdadeiro ponto de leste e o lugar em que o Sol 
nasce em um certo dia. 
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Os exemplos que apresentaremos não são restritos à época de Campos, pois 

muitos desses problemas já eram encontrados em outras obras de marinharia. 

Selecionamos, na obra Arte de Navegar, de Manoel Pimentel, algumas aplicações  

que nos pareceram as mais interessantes.  

 

3.1. “Dos Círculos da Esfera cujo conhecimento é ne cessário para a 
 

navegação, e em primeiro lugar da equinocial”  298 
 

“Os círculos da esfera  ou são maiores ou menores. Maiores 

são os que dividem a esfera em duas metades iguais; menores 

os que a dividem em duas partes desiguais. Maiores são a 

equinocial, o meridiano, os dois coluros, o horizonte, a eclíptica, 

e outros cujo uso é na astronomia; menores os trópicos de 

Cancro e Capricórnio, e qualquer paralelo da  o horizonte e a 

eclítica, e exemplos de círculos menores eram citados os 

trópicos de Câncer e Capricórnio e qualquer outro círculo 

paralelo à equinocial.” 299 

 

Os ‘coluros’ são dois meridianos especiais. Um deles contém os pontos 

equinociais e  o outro os pontos solsticiais, e são perpendiculares. São definidos no 

Tratado da Esfera de Sacrobosco,300 e nas  Obras de Pedro Nunes301, Quanto aos 

nomes, o ‘coluro’ que passa pelo ponto de Câncer chama-se ‘estival’, pois se 

relaciona com o estio, e o outro, que passa pelo ponto de Capricórnio, chama-se 

‘hiernal’, pois está relacionado com o início do inverno. 

 

 

 

 

                                                           
298 M. Pimentel, Arte de Navegar, p. 55. 
299 Ibidem, p.55.  
300 Sacrobosco, Tratado ..., pp. 42-44. 
301 Nunes, Obras ... ,vol I, pp. 22-24. 
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3.2. “Zênite e o Nadir”   

 

Era chamado de zênite o ponto do céu que “fica diretamente sobre a nossa 

cabeça, em qualquer parte que estejamos no mar ou na terra”. O nadir é “um outro 

ponto oposto da parte do céu que fica por baixo da Terra”. Meridiano é um círculo 

que passa pelo zênite, nadir e pólos do mundo, e divide a parte oriental da ocidental, 

“e tem esse nome porque quando o sol a ele chega faz meio dia”. 302 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
302 Pimentel, op.cit., p.55. 
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3.3. “A Eclíptica Solar”   
 

“A eclíptica é um círculo maior pelo qual o Sol faz o seu 

caminho, o qual círculo corta a linha equinocial oblìquamente 

em duas partes, das quais uma fica para a banda no norte, 

outra para a banda do sul” 303 

 

Sacrobosco observou que o movimento aparente do Sol era uma composição 

do seu movimento próprio na eclítica e do movimento diurno aparente, e dessa 

maneira ele não descreve em cada dia um círculo, mas sim uma espira. Elas vão se 

“comprimindo” cada vez mais, à medida que o astro se aproxima dos trópicos. 304 

No período de um ano, o Sol gasta 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 48 

segundos de hora 305; o valor da obliqüidade (ou inclinação) da eclítica era fixado 

pelos autores clássicos e medievais com os seguintes valores: Eratóstenes, 23º 51”; 

Ptolomeu 23º 51”20”; Regiomantanus 23º 30”49”. Em Portugal adotou-se o valor de 

Zacuto, de 23º 33”, pois as tábuas solares portuguesas foram, até 1537, tiradas do 

Almanach Perpetuum do mesmo.  

 

 

 

 

 

 

 

A equinocial era chamada simplesmente de “linha” pelos marinheiros, e 

entendida como um círculo máximo “que se faz pelo movimento do céu”. Os pólos do 

mundo eram pontos extremos que distavam igualmente da equinocial, e a eclítica era 

a trajetória descrita pelo Sol, que se encontrava com a equinocial em duas datas de 

cada ano, nos dias   21 de março e 23 de setembro. Essas datas em que ocorrem os 

                                                           
303 Pimentel, op.cit., p. 57 
304 Sacrobosco, Tratado ...,  pp. 40-42.  
305 Pimentel, op. cit., p.58. 
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equinócios e os solstícios merecem uma atenção especial. No Tratado Dialogado de 

João de Castro é fixada a data de 10 de março para o primeiro equinócio, quando o 

Sol entra no primeiro ponto de Áries, e o outro em 12 de setembro, quando o Sol 

entra no primeiro ponto de Libra. O primeiro solstício ocorre em 10 de junho, quando 

o Sol entra no princípio de Câncer e o segundo em 11 de dezembro, quando o Sol 

entra no primeiro ponto de Capricórnio. Essa diferença de datas se explica porque o 

tratado foi escrito antes da Reforma Gregoriana de 1582, e essas datas não 

correspondem com as que foram adotadas desde essa reforma até a atualidade.306 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os Trópicos de Câncer e Capricórnio são dois círculos menores, paralelos ao 

equador, e são os limites máximo e mínimo da declinação solar. O que fica ao norte 

é o de Câncer, e dista da equinocial 23º 30”. O que fica ao sul é o de Capricórnio, e 

dista da equinocial outros 23º 30”. O espaço da Terra entre dois trópicos era 

chamada pelos antigos de “zona tórrida”, por que imaginavam que seria inabitável, 

devido ao excessivo calor da radiação solar. 

  

3.4. “O Horizonte”  307 
 

“O horizonte é o círculo mais conhecido da esfera, 

porque se percebe com a vista, e é propriamente aquele círculo 

onde, segundo a nossa vista, se ajunta o céu com a água 

quando navegamos, ou com a terra estando em alguma 

                                                           
306 Walmir Thomazi Cardoso, Conceitos e Fontes do Tratado da Esfera em Forma de Diálogo atribuído a  João 
de Castro, p. 160. 
307 Pimentel, op.cit., p. 56.  
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campina. É o círculo maior, e divide a parte superior da inferior 

do céu em duas metades, das quais a que olha para o zênite 

está patente à vista, e descoberta, e a outra oculta e debaixo de 

nós outros. Os pólos desse círculo são o zênite e o nadir, donde 

se segue que quantas vezes uma pessoa mudar de zênite, 

tantas vezes mudará de horizonte. 

Quem estiver debaixo da linha equinocial terá os pólos 

do mundo no horizonte. E sempre do zênite até qualquer ponto 

do horizonte vão 90 graus contados por um círculo vertical.  

Os matemáticos distinguem três horizontes. Um chamam 

racional, que só se percebe com a razão, e é aquele que passa 

pelo centro da Terra e divide justamente os sentidos, e em rigor 

matemático não divide justamente o céu pelo meio, por não 

passar pelo centro, senão pela superfície da Terra, e assim a 

parte do céu que vemos em rigor é mais pequena que a que 

não vemos. Porém esta distinção não tem serventia na prática 

de navegar, porque a Terra é tão pequena, comparada com a 

grandeza do céu, que as observações feitas na superfície da 

Terra dão o mesmo do se que foram feitas no centro, e assim 

na prática são iguais os ditos dois horizontes: o que se entende 

se a vista estiver na superfície do mar e da terra, porque se 

estiver muito levantada, como em um monte, descobrirá mais 

de meio céu e mais de 90 graus desde o zênite até o horizonte. 

O terceiro horizonte é o terrestre, que determina quanta porção 

de terra ou de água pode a vista descobrir estando levantada. 

Uma pessoa posta de pé na borda da água, ou sobre terra 

plana, não pode alcançar e descobrir um objeto distante uma 

légua, salvo se a coisa vista estiver alta, porque quanto mais 

alta estiver poderá ser vista de mais longe. “308 

 

                                                           
308  Pimentel, op.cit., pp. 56-57. 
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Para demonstrar essa afirmação vamos utilizar a Proposição II da 

geometria plana da obra de Manoel de Campos, referente à “potência de um 

ponto em relação a uma circunferência”.  

Qualquer circunferência de um círculo máximo da Terra foi estimada em 

121.728.000 pés portugueses, e o diâmetro da Terra em 38.766.878 pés 

portugueses. Na figura abaixo,  E é o centro do globo terrestre, BC o seu 

diâmetro, AB a estatura média de um homem, estimada em 6 pés portugueses 

e AD um raio visual, tangente ao globo. Calculando AD pela proposição 

anterior, foi obtido o valor 15.251 pés, inferior aos 18.785 pés correspondentes 

a uma légua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. “O Ponto de Fantasia e o Ponto de Esquadria” 309 
 
 

A marcação do “ponto” em viagem (posição do navio em um dado instante) podia 

ser feita de duas maneiras:  

 

                                                           
309 Ibidem, p. 144-146. 
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1ª : O “ponto de fantasia” se baseava no conhecimento do rumo indicado pela 

bússola e da distância navegada, segundo a estimativa do piloto; conhecidos estes 

dois elementos, na figura abaixo sejam P o ponto de partida, α o rumo da derrota e ∆ 

a distância navegada. Quando acontecia de P não ser um ponto de intersecção das 

linhas de rumo traçadas na carta, procurava-se a linha mais próxima do rumo DD” 

paralela à direção da derrota; o ponto C ocupado pelo navio era obtido pela 

intersecção do lugar geométrico dos pontos que definem com P o rumo α ( portanto 

a linha PC paralela a DD”, descrita por uma das pontas de um compasso quando a 

outra descrevesse DD” ) com o lugar geométrico dos pontos à distância ∆ de P 

(círculo de centro P e raio ∆).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª: O “ponto de esquadria” que foi introduzido depois de se tornar corrente na 

náutica a determinação das latitudes, e que marcava a posição do navegador de um 

modo mais rigoroso: a distância ∆, em lugar de ser avaliada por estima, era 

determinada a partir da diferença de latitudes dos pontos P e C, em função do rumo 

seguido na derrota.  

 

 

∆

α
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3.6. “Do modo de cartear na carta plana pelas tábua s dos Senos, Tangentes e  
 

Secantes” 310 
 
 
 “ Em um triângulo rectângulo que se forma por qualquer dos rumos oblíquos 

de navegação se encontram quatro coisas diferentes, a saber: a diferença de 

latitude, medida no meridiano; a diferença de longitude, medida para leste ou para 

oeste no paralelo; o ângulo do rumo feito pelo encontro do meridiano e rumo por 

onde ele navegou; e as léguas do caminho que o navio andou. Sabidas duas destas 

quatro coisas se sabem facilmente as outras duas, o que sucede de cinco maneiras 

diferentes, donde nascem cinco regras ou proposições gerais da navegação plana, 

que ensinaremos a resolver por sua ordem”311 

 

 As cinco proposições a que Pimentel se refere são resoluções de triângulos, 

em que se relacionavam as distâncias navegadas nos vários rumos da agulha com a 

diferença de latitudes e a diferença de longitudes dos pontos de partida e de destino. 

Na figura, AB é o meridiano que contém o ponto A, AC representa a distância 

percorrida pelo navio até o destino e é o rumo da derrota. As “proposições” que 

Pimentel ensina a resolver são as mesmas proposições referentes à resolução de 

triângulos  retângulos, encontradas no livro de Campos.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

                                                           
310  Pimentel, op.cit., p. 161.  
311 Ibidem, pp. 161-167. 
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DADOS TEMOS 
α e AC AB=AC.cosα ; BC=AB.tgα 
α e AB AC=AB.secα ; BC=AB.tgα 

AB e AC cosα =AB/AC ; BC=AB.tgα 
AB e BC tgα=BC/AB ;  AC=AB.secα 
α e BC AC=BC.cossecα ; AB=AC.cosα 

 
 

 

Selecionamos o seguinte exemplo: “Havendo navegado pelo nordeste Quarta do 

norte 48 léguas, pergunta-se a diferença de latitude e de longitude”.312  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Na figura, AD é o rumo norte-sul, AG é o rumo leste-oeste, e como AE é o 

rumo nordeste-quarta do norte, o arco DF mede 33o 45”. Conhecendo AC = 48 

léguas, obtemos a diferença de latitudes AB pela relação AB = AC.cosα, que 

correspondem a 133” ou 2º 13”. A longitude BC é calculada analogamente.  

 
 
 
 

                                                           
312 Pimentel, op.cit., p. 161.  
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3.7. “O Quadrante de Redução” 313 
 
 

É um ábaco, pelo qual ser determina o comprimento, em léguas, de um arco 

correspondente a 1 grau, em um plano de latitude ϕ, paralelo à equinocial, e já era 

descrito por Pedro Nunes no Tratado da Esfera314.  

Querendo conhecer as léguas correspondentes a um grau no paralelo, por 

exemplo 40º, media-se a distância 40º até a e se deteminava BA= 13 ½  léguas” 315 

 
 

No livro de Pimentel encontramos   a seguinte explicação: no quarto de círculo de 

centro em a o raio ab  media 17 ½  léguas, unidade estimada para o comprimento do 

arco de 1º de um meridiano terrestre, e o raio ac apresentava 100 divisões iguais. 

Fixada uma latitude ϕ, o segmento ax  era transportado para os dois eixos, 

determinando sobre os mesmos os pontos x1 e x2. A medida do segmento ax1 

indicava o comprimento de 1o no paralelo correspondente, e o segmento ax2   a 

porcentagem do raio do paralelo em relação ao raio do equador. “316 

 

 

 

                                                           
313 Pimentel, op.cit. , p. 179. 
314 Costa, A Marinharia ..., pp. 218. 
315 João de Lisboa, apud Fontoura da Costa em A Marinharia ..., pp. 217-218. 
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Note-se que o triângulo abx é retângulo em X, por estar inscrito em uma semi-

circunferência, e a projeção ortogonal de ax sobre ab corresponde à multiplicação de 

ax pelo cosseno da latitude. A utilização do quadrante de redução abriu caminho 

para a solução teórica de importantes problemas: 317 

 

1. Sabendo que no paralelo de latitude ϕ se navegaram m léguas, quantos 

graus de longitude lhe correspondem?  

2. Determinar o número de léguas percorridas em um paralelo de latitude 

dada, conhecendo-se a diferença de longitude dos dois pontos.318 

 

3.8. “Apartamentos e Amplitudes”  
 

  

Eram definições trigonométricas indispensáveis não somente para os cálculos 

matemáticos como para a utilização dos diversos regimentos de navegação. O 

“apartamento” de um meridiano era “uma linha de leste a oeste, ou um espaço de 

paralelo do lugar donde se parte e o lugar onde se chega”. 319 Eram também 

chamados de longitudes,  a diferença é que a longitude era medida em graus, e os 

                                                                                                                                                                                      
316 Nunes, Obras, vol. I, p. 239, apud M. Pimentel, op.cit., pp. 173-174. 
317 Pimentel, op. cit., pp. 174-176. 
318 Pimentel, op.cit. , pp. 173-175. 
319 Ibidem, pp. 64-65. 
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apartamentos em léguas. Dessa maneira, o apartamento de um meridiano era a 

distância contada em léguas sobre o paralelo ocupado pelo observador até o 

meridiano de referência. Sobre um mesmo meridiano o apartamento diminui à 

medida em que o observador se aproxima do pólo – enquanto a longitude 

permanece constante. 

A amplitude “ortiva” (û) do Sol é um arco do horizonte entre o verdadeiro ponto 

de leste e o lugar em que o Sol nasce em um certo dia, e a amplitude “ocídua” (û”) é 

um arco de horizonte entre o verdadeiro ponto de oeste e o ponto onde o Sol se põe 

em qualquer dia. João Batista Lavanha, cosmógrafo-mor em 1600, observou o rumo 

magnético do ponto do horizonte em que nascia ou desaparecia o So, para dele 

deduzir o valor da declinação da agulha, e elaborou, ao que parece pela primeira 

vez, as tabelas de amplitudes (largura ou amplitude ortiva e largura ou amplitude 

ocídua) de que os pilotos fizeram uso. 320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
320 Costa, A Marinharia ..., p. 190. 
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O círculo representa o horizonte do lugar. Quando o Sol se encontrasse no 

equador (equinócios da primavera e do outono), o seu nascimento n e o seu ocaso n” 

observar-se-iam nos pontos leste e oeste do horizonte. Mas a partir do equinócio de 

primavera, o ponto do nascimento do Sol deslocar-se-ia de leste para norte até 

atingir uma posição extrema no solstício do verão; voltaria depois a aproximar-se do 

ponto leste, atingido no equinócio do outono; deslocar-se-ia de leste para o sul, entre 

este equinócio e o solstício de inverno, quando atingiria o ponto mais meridional; 

retrocederia até o ponto leste, entre o solstício de inverno e o equinócio da 

primavera. O ponto em que era observado o ocaso do astro deslocava-se 

simultaneamente de oeste para norte, de norte para oeste, de oeste para sul e, 

finalmente, de sul para oeste.  

 Sejam 1n  e 1'n  os lugares do nascimento e do ocaso do Sol em um dia da 

Primavera ou do Verão: 1nnu =  será a amplitude ou largura ortiva, e 1'n'n'u =  a 

amplitude ocídua. Se A é o azimute do Sol ao nascer, e A” o seu azimute no ocaso, a 

figura mostra que:  

 







=−
=+

o

o

90'u'A

270uA
 

 

 Essas equações permitiam obter as amplitudes ortiva e ocídua a partir dos 

respectivos azimutes. As equações anteriores e o fato de o azimute do Sol ao nascer 

ser dado por 
ϕ
δ=

cos

sen
Acos  onde  δ  é a declinação solar e ϕ  a sua latitude mostram 

que, para um mesmo valor da declinação solar, a amplitude ortiva é tanto maior 

quanto for a latitude do lugar de observação. Além disso, quando o observador 

estivesse no equador ( ϕ = 0) ter-se-ia δ−= o90A , logo δ+= o180u . 

 

Vimos, neste capítulo, algumas aplicações que podiam ter os conceitos 

apresentados por Campos no seu texto Trigonometria Plana, E Esferica com o 

Canon Trigonometrico, Linear e Logarithmico.  Permanece, entretanto, a dúvida, de 
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qual era a extensão e profundidade desses conhecimentos, e de suas aplicações,  

na formação dos homens que se aventuravam no mar.  
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Esta obra do Padre Jesuíta Manoel de Campos mostra-nos claramente a 

importância que a aula da esfera  teve durante a sua existência no Colégio de Santo 

Antão de Lisboa, nos séculos XVII e XVIII, até a expulsão dos jesuítas de Portugal, 

pelo Marquês de Pombal.  

 Observamos, quanto à apresentação da obra de Campos, que a origem 

histórica dos assuntos a serem estudados é apresentada na parte introdutória, 

denominada pelo autor de Prolusão. Esse aspecto era característico dos livros de 

ciência da época, destinados ao ensino. Dessa maneira, nessa Prolusão, são 

mencionadas as obras e o desenvolvimento das idéias desde Hiparco, Euclides e 

outros geômetras, as contribuições do Pe. Tacquet para a construção do Canon 

Trigonometrico e de  Neper, Henrique Briggio e Adriano Ulacq para a construção do 

Canon Logarithmico. 

 O maior mérito da obra de Campos está na sua proposta de como corrigir o 

Canon Trigonometrico. Uma vez que os senos dos arcos não guardam entre si uma 

proporção aritmética, os valores tabelados, especialmente para arcos maiores do 

que 60 graus, eram “disformes” [imprecisos].  

Um fato intrigante é que ele parece ter percebido que, para arcos pequenos, 

senos e arcos praticamente se confundem. Mesmo não contando com a teoria dos 

limites, conseguiu obter o valor do seno do arco de 1 minuto com extrema precisão, 

bisseccionando os arcos reiteradas vezes, até que estes e os seus respectivos senos 

evoluissem segundo uma mesma razão geométrica. A adoção desse Canon corrigido 

por matemáticos de períodos posteriores e a utilização desses valores em 

Astronomia e Náutica, comprovam a importância dessa correção. 

No Livro II destacamos a definição de logaritmo apresentada por Campos, a 

princípio diferente da concepção geométrica de Neper. Não podemos, no entanto,   

afirmar que essa definição tenha sido inédita, pois o matemático Jobst Bürgi, em 

1620, teria utilizado uma definição similar321.  

                                                           
321 Boyer, História ...., p. 230.  
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Com essa definição, a construção do Canon Logarithmico tornou-se mais 

simples, e os valores numéricos dos logaritmos de senos e tangentes foram 

acrescentados aos cânones trigonométricos até então existentes, surgindo o “Canon 

Trigonométrico Linear e Logarithmico para todos os Gráos do Quadrante”. 322 

Como aplicação do Canon Logarithmico foi apresentado o anatocismo [cálculo 

dos juros compostos] acompanhado de muitos exemplos práticos. Este livro é 

encerrado com a geração da linha logarithmica, que é uma representação gráfica da 

própria definição de logaritmo adotada por Campos.  

No  Livro III é estudada a geometria plana, onde são demonstrados os 

teoremas, corolários e proposições necessários para a resolução de triângulos 

planos e para o cálculo de suas áreas. O processo utiliza os conteúdos dos dois 

livros anteriores, e os triângulos se resolvem com o uso dos cânones por meio de 

analogias. Um detalhe enfatizado por Campos é que era conveniente nas analogias 

adotar sempre como primeiro termo o raio, pois ele seria considerado unitário, e o 

seu logaritmo seria nulo, o que viria a facilitar os cálculos.  

O Livro IV trata da trigonometria esférica, em que Campos voltou a utilizar os 

recursos dos cânones. As analogias foram novamente empregadas, e desta vez 

acompanhadas de regras práticas que simplificaram a resolução dos triângulos 

esféricos.    

A Synopse, que encerra o compêndio, é um resumo dos  principais problemas 

de triângulos planos e esféricos que já foram abordados nos livros anteriores, e em 

seguida comparecem 180 páginas de tabelas.  

Apesar da manifesta importância dada por Campos à aplicação da 

trigonometria na astronomia,  em nenhuma parte do seu compêndio ele apresentou 

quaisquer aplicações a problemas de astronomia ou náutica, tratando todos os 

assuntos teoricamente. A única aplicação apresentada foi o anatocismo, que 

curiosamente não era uma aplicação à náutica, e, segundo Campos, ilegal em 

Portugal.  

Observando alguns dos exemplos que selecionamos no capítulo 3, retirados 

da obra Arte de Navegar de Manoel Pimentel, ficou comprovada a opinião de 

                                                           
322 Campos, Synopse..., p. 214.  
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Campos, de que sem o conhecimento dos conteúdos de trigonometria e geometria, 

não é possível a compreensão de assuntos de Astronomia, Gnomônica e Geografia, 

ou seja, que realmente,  

 

 

 

“Sem Trigonometria, a Astronomia é Inviável ” 
 

                                                        Manoel de Campos, 1737 
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