
Calculado a distância do horizonte: 
 
Camilo e Maria passaram as férias no litoral. Ao observarem o pôr do sol na 
praia, Maria questionou Camilo sobre a distância a qual se encontrava a linha do 
horizonte. Camilo disse que depende do ponto de visão em relação ao nível do 
mar. Que pessoas mais altas “enxergam” mais longe e que a “linha do horizonte” 
é determinada pela linha que se estende até onde alcançar o olhar e o ponto de 
curvatura da terra. Camilo ainda afirmou: “a linha do horizonte que eu vejo, está 
a mais de 250 metros da linha que você enxerga”. 
 
Baseado nas informações dadas por camilo e usando R como a medida do raio 
da terra, vamos investigar um método de determinar um modelo que estabeleça 
a distância da linha do horizonte a um ponto de visão H, acima do nível do mar e 
confirmar ou não a última afirmação de Camilo. 
Siga as etapas seguintes. 

a) Vamos adotar o planeta Terra com um formato esférico. A circunferência 
ao lado mostra um recorte do planeta. Nela temos dois pontos A e B 
assinalados, onde o arco AB representa a curvatura do planeta. Trace o 
raio OB e a reta s, tangente a circunferência em B.  Qual o ângulo entre 
OB e a reta s ? 

 

 
 

b) Trace o raio OA. Prolongue o raio OA até interceptar a reta s no ponto H. 
c) O que representam os segmentos AH e HB? O que você percebe?  
d) Baseado na construção, obtenha um modelo para calcular a medida d 

(segmento BH, distância da linha do horizonte) em função da altura h, do 
segmento AH, e do raio da terra R. 

e) Sendo 6400 km, aproximadamente, a medida do raio da terra e adotando 
1,8 m como a altura de Camilo e 1,6 m para a altura de Maria, determine 
se Camilo estava correto em sua última afirmação. 


