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Um pouco da história... 

 Antigo instrumento astronômico utilizado pelos grandes navegadores. 

Astrolábio de 1572, construído por Gualterus Arsenius. O 

anel na parte superior permite que o instrumento seja 

pendurado na vertical. As partes em relevo curvo 

indicam algumas estrelas com seus nomes escritos em 

latim. 



Um pouco da história... 

 Ele também era usado na agrimensura, ou seja, para se conhecer a 

altura de uma montanha a partir do cálculo do ângulo formado por sua 

sombra. 

Além disso, usado pelos navegadores foi 

desenvolvido e divulgado na Europa pelos árabes. 

Foi muito utilizado no séc. XV como instrumento de 

navegação, principalmente pelos portugueses e 

espanhóis durante o ciclo das grandes navegações. 

Era usado para medir a altura do Sol ou de uma 

estrela durante alguma viagem no meio do oceano, 

de maneira a se determinar a latitude.  



Como é um Astrolábio? 

  A constituição do astrolábio consistia em algumas peças encaixadas umas 
nas outras, permitindo assim a medição ou cálculo. 
O astrolábio é formado por base em formato de disco, normalmente feita de 
latão, chamada de madre (mater) onde são encaixadas as restantes partes. 
Sobre este disco principal estão inscritas a todo o seu redor escalas com 
números, indicando espaços de tempo ou graus. 

 Os tímpanos (tabulas), marcações gravadas sobre a mater são pequenas 
peças em forma de disco onde estão inscritas várias linhas, que podem variar 
entre os 0 graus (Norte) e os 360º (novamente Norte). Cada grau 
corresponderia assim a uma coordenada da rosa dos ventos, medida no 
sentido dos ponteiros do relógio. Sobre os tímpanos do astrolábio era 
colocado outro disco a que deram o nome de aranha (rete). Esta peça móvel 
tinha gravadas as localizações das principais estrelas, permitindo determinar 
qual a altura e a direção para que apontava determinada estrela. 



Como é um Astrolábio? 

 A alidade é uma outra peça que faz parte do astrolábio e localiza-se na 

parte mais atrás. Esta peça, sob a forma de agulha, gira e tem a função 

de medir a altura dos astros, através da observação do limbo, com 

inscrições divididas em graus. 

 O anel em forma de elipse serve para determinar qual o percurso do sol. 

Através de um calendário conseguia-se determinar qual a localização 

geográfica do sol, consoante o dia do ano em que se estivesse. 

 Por fim, existia ainda o ponteiro das estrelas, que, em conjunto com a 
aranha que girava para um e outro lado, servia para determinar a 

posição geográfica de determinada estrela, com base no dia do 

calendário em que se estivesse a fazer o cálculo. 

 



ASTROLÁBIO 



Como construir? 

 Material do kit: 

 Transferidor; 

 Caneta; 

 Fio de nylon; 

 Peso; 

 Cola (Super Bonder). 

 Procedimento de montagem: 

 Coloque a caneta por cima da base do transferidor, 

colando-a para ficar firme; 

 Fazer um furo no transferidor e passar o fio de nylon dando 

um nó na ponta do fio. 

 Atar o peso ao fio de nylon de modo a que o fio fique 

esticado pela parte graduada do transferidor. 



Como usar? 

 Pega no astrolábio com uma mão e certifica-te que o tubo do astrolábio 

está paralelo ao chão (o fio deverá marcar um ângulo de zero graus); 

Um exemplo: 

Para determinar a altura de uma árvore do jardim da 

sua escola, a Maria procedeu da seguinte forma:  

  



Como usar? 

Colocou-se a 5 m da árvore e determinou a altura dos 

seus olhos ao chão, altura esta que era de 1,20 m. 

Observou de seguida o topo da árvore, como mostra 

a figura, e o ângulo determinado pelo astrolábio tinha 

uma amplitude de 30º. De seguida, verificou que 

poderia obter um triângulo retângulo, como mostra a 

figura, onde conhecia a amplitude de um dos ângulos 

agudos e a medida de comprimento de um dos 

catetos do referido triângulo retângulo. Sendo assim, e 

como estava a aprender Trigonometria decidiu 

calcular a altura da árvore. 

  



      tg (30º)=     medida do cateto oposto 

                       medida do cateto adjacente 

Algumas relações... 

 Num triângulo retângulo a razão entre o cateto oposto e o cateto 

adjacente a um dos ângulos agudos do triângulo, dá-nos a tangente da 

amplitude desse ângulo. Sendo assim, como se conhece um dos ângulos 

agudos do triângulo retângulo e o cateto adjacente a esse ângulo, 

aplicando a tangente, determinamos a medida do comprimento do 

cateto oposto (x) a esse ângulo, resolvendo uma equação muito simples. 

 

 

 

 

 Então a altura desde os olhos da Maria até ao cimo da árvore é de 2,9 m, 

e portanto a altura da árvore é 2,9 m + 1,2 m = 4,1 m. 



Desafio... 

 Depois de vermos todos esses assuntos, o que vocês acham de irmos para 

o pátio da UNIPAMPA realizar algumas medições? 



Triângulo retângulo 

É todo triângulo que tem um ângulo de 

90°(ângulo reto).  

O que podemos concluir sobre o triângulo 

retângulo? 



Ângulos 

O que vocês compreenderam por ÂNGULO? 

É a região de um plano concebida pelo encontro de duas 

semirretas que possuem uma origem em comum, chamada vértice 

do ângulo. A abertura do ângulo é uma propriedade invariante e é 

medida em radianos ou graus.  


