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1,"'—Generalidades e historie

1.' Período.—Até Arquimedes. —Período empírico.

0 nümero r. é, tomo todos sabem, definido como o
cociente do comprimento duma circunferência rectificada
pelo sen diâmetro.
Esta definição fundamenta-se no facto, a que todos
os livros de geometria elementar fazem referência, de
que os comprimento» de duas circunferências quaisquer
estão entre si como os seus diâmetros, donde imediatamente resulta que e constante o cociente do comprimento
de qualquer circunferência pelo respectivo diâmetro.
É essa constante que se representa pelo símbolo ir
e tem-se portanto, sendo C o comprimento da circunferência rectificada o r o seu raio

São do Médio Oriente as mais antigas determinações aproximadas que se conhecem de ir.
Em Babilónia, como entre os hebreus, tomava-se,
simplesmente, ?r=»3 . É êste, eom efeito, o valor que
se deduz de uma passagem da Bíblia relativa à construção do templo do Salomão. Mas já antes, entre os
egípcios, era conhecido um valor mais exacto. No célebre Papiro de Rhind, pertencente à colecção Iihind do
British Museum, redigido certamente antes de 1.700
A. C., portanto há aproximadamente 4.000 anos, o sacerdote Ahmes dá a seguinte regra para determinar a
área de um campo circular : «dividir o diâmetro em
nove partes iguais, tirar-lhe uma dessas partes e quadram. Obtém-se dêsse modo, para área do circulo
(com os nossos símbolos de boje)

(1)

C
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Sabe-se ainda, pelo menos desde Arquimedes, que a
área dum circulo é igual à de um triângulo rectângulo
que tenha por base a circunferência respectiva rectificada e por altura o raio, de modo que para essa área A
se tem
(2)

^ =

Desde a mais alta antiguidade se têm procurado
determinações de ir. Foram, muito provavelmente, problemas de calculo de áreas que deram origem às primeiras determinações de ir. Mas, desde que se acendeu o interesse à volta dêste número, inieiou-se um
longo período de penosos esforços (que só vêm a terminar no final do século s u ) para, não só o determinar com a maior exactitião possível, eomo ainda prescrutar a sua natureza teórica e resolver os problemas
que com ela andam ligados.
Vamos passar em rápida revista o desenrolar desses
esforços que arrumaremos em três períodos : até Ar~
qui medes, de Arquimedes a Viete, de Viète à actualidade.
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donde, por comparação com a fórmula (2),
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por defeito.

2." Período.—De Arquimedes a Viète.
1." Período teórico.
Com Euclides e, sobretudo, Arquimedes inicia-se o
segundo período na história das determinações de ir,
período a que podemos chamar primeiro período teórico ; nele se encontram com efeito, não apenas regras
empíricas, mas o cuidado de justificar os resultados.

"> O leitor na o encontrará neste artigo nada de novo.
Todos os problemas de carácter prático e teórico a que nele
se faz referencia estão resolvidos há muito tempo. Trata-se
apenas de uma compilação de resultados que, na sua maior
parte, são do domínio das Matemáticas Elementares.
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Arquimedes {287-212 A. C.) inscreve e circunscreve à
circunferência polígonos regulares de 6, 12, 24, 48 o
96 lados, ealeula os perímetros desses polígonos o obtém
assim um limite superior e um limite inferior do comprimento da circunferência rectificada, fiste procedimento implica: a) admitir que o comprimento da circunferência existe; b) que ê)e è o limite comum dos
perímetros dos polígonos regulares inscritos e circunscritos quando o seu número de lados tende para infinito. Arquimedes admitiu ambos os factos, sem que,
no entanto, desse uma formulação rigorosa do segundo,
o que estava fora das preocupações e dos recursos da
Análise do seu tempo, mesmo para uma mentalidade
da força da sua.
Dos seus cálculos, deduz Arquimedes que «o perímetro da circunferência excede três vezes o seu diâmetro por uma parte que é menor que a sétima parte
do diâmetro e maior que 10 dividido por 71», o que
traduzimos escrevendo a dupla desigualdade
„10
3 — < « <3 71
7
ou, em escrita decimal

dos hindús e árabes, antes do século jcvj. Nessa altura
porém os cálculos numéricos receberam, na Europa
do Ocidente e do Noroeste, um impulso extraordinário, devido principalmente às necessidades da navegação que originaram também uma completa renovação
na Astronomia e na concepção do mundo.
Adrianus Momanus (1561-1615) um matemático dos
Países Baixos, calculou » com 15 decimais usando o
método arquímedeano, e um seu contemporâneo, também dos Países Baixos, Liidolph van CeiUen (1540-1610)
levou, pelo mesmo método, o cálculo até 35 decimais!
James Gregory (1638-1675) e Christian Huygkens
(1629-1685) ocuparam-se também do mesmo cálculo.
Mas, por muito extraordinária que a todos tenha
parecido a proeza de Van Ceulen (e foi-o a tal ponto
que o valor por êle determinado foi gravado 110 seu
túmulo e a ir se deu o nome de minero de T.udolph) ela
devia ser brevemente eclipsada por novas determinações feitas por um método novo.

(4)

3,1408 < « < 3 , 1 4 2 9 .
Durante muito tempo, esta aproximação dada por
Arquimedes não foi ultrapassada, mas no século i u
p. C. o matemático chinês Liu Hui, calculando perímetros de polígonos regulares inscritos até 192 lados,
encontrou
(5)
ti = 3,14 por defeito
(que concorda com a determinação arquimedeana) e
no século v p. C. o chinês Tsu Ch'ung-chik obteve a
determinação muito mais exacta
(6)

Êsse método novo é o método dos limites que começa
a despontar pela segunda metade do século xvi c toma
corpo ao longo do século xvn. Caracteriza-o, como
todos sabem, o recurso 30s processos infinitos de eáL
eulo, isto é, ao manuseamento de expressões em que
figura uma infinidade de operações, o que era inteiramente estranho aos matemáticos da Antiguidade.
A primeira expressão de ir por uin algoritmo infinito é devida a Viete (1540-1603)
(8)

3,1415920 < ir < 3,1415927

.
^
22 ^
da qual tirou os valores aproximados -—— e — este,
113
7
como vimos, já usado por Arquimedes. Na viragem
do século v para o vi p. C. o astrónomo bindü Aryabkata encontra o valor notavelmente aproximado
3927
„
(7)

3.° Período.—De Viete à actualidade.
S." Período teórico.
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mas os hindús não fizeram grande uso dêle; tomavam
habitualmente ou ir=3 ou
y/10.
No século MI, o matemático hindií Bkaskara dá
o valor arquemediano 22/7 e também o valor (7)
3927/1250, êste parece que obtido pelo método arquimedeano com polígonos até 384 lados !
O mesmo valor (7) se encontra também mencionado
pelo matemático árabe Al-khotuarízmi (sAc. ix), mas
parece que os árabes posteriormente o esqueceram e
continuaram a tomar nas aplicaçBes 77= v/10 .
Entretanto, na Europa não se encontram sinais de
novas determinações que se pudessem pôr a par das

£

s/wi+wwi+yRví™
Aberto o caminho, dentro em pouco é uma verdadeira
explosão de algoritmos infinitos — séries, fracções contínuas, produtos infinitos — a servirem para exprimir ir.
Assim, pouco depois, John Wallis (1616-1703), um
dos principais obreiros do método dos limites, deu a
expressão
w
2 2 4 4 6 6 8 8
(9)
...
w
2
1 3 3 5 5 7 7 9
e Lord William Brouneker (1620-1684) a seguinte
11

(10)
4
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2
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que é uma das primeiras da teoria das fracções contínuas.
Na segunda metade do século xvii, James Gregory
(1638-1675) e TF. G. I.eibnis (1646-1716) encontraram,
quási ao mesmo tempo (Gregory eom alguns anos de

