
Tecnologia

COMPUTADOR DE 2 000 ANOS
Examinada por
métodos modernos,
relíquia da Grécia
antiga revela-se
a verdadeira
tecnologia 1.0

Faz um século que o meca-
nismo de Anticítera, um ar-
tefato arqueológico da Gré-

cia antiga descoberto em 1900
por mergulhadores, intriga os
cientistas. Sabia-se apenas que o
dispositivo funcionava como
uma espécie de calendário lunar
e solar. Um novo estudo, divul-
gado na semana passada, reve-
lou que o aparelho era capaz de
fazer muito mais do que apon-
tar astros no céu. Utilizando téc-
nicas de tomografia computado-
rizada e um sistema de imagens de
alta resolução, um grupo de ingleses,
americanos e gregos conseguiu recriar
em detalhes o complexo sistema de en-
grenagens que forma o dispositivo e de-
cifrar boa parte das inscrições gravadas
nas peças. Concluiu-se que o mecanismo
de Anticítera, descoberto próximo à ilha
de mesmo nome, no litoral grego, é uma
espécie de ancestral do computador mo-
derno, um invento tão avançado para a
época que nos dez séculos seguintes não
se criou nada tecnologicamente
tão elaborado. "O design do
mecanismo é surpreendente
e nos faz perceber
quanto a civilização
grega avançou no terre-
no da tecnologia", diz Mike
Edmunds, professor de astro-
nomia na Universidade de Car-
diff e pesquisador-chefe do grupo.

As descobertas indicam que o me-
canismo de Anticítera era constituído
por, no mínimo, trinta engrenagens de
bronze feitas a mão e organizadas de
maneira-a representar mecanicamente a
órbita da Lua e de outros planetas dó
sistema solar. Em poucas horas, os as-
trônomos da época podiam prever a
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ocorrência de eclipses com anos de ante-
cedência e representar a posição do Sol, da
Lua e de planetas no céu. "A complexi-

dade do aparelho supera a dos reló-
gios, que só iriam aparecer nas ca-

tedrais medievais l 000 anos
mais tarde", surpreende-se
Stephen Johnston, especialis-

ta em aparelhos de cálculos as-
tronômicos da Universidade
de Oxford. A história do meca-
nismo de Anticítera, desde sua
descoberta, também ilustra a
evolução das ferramentas de
que os cientistas dispõem pa-
ra descobrir segredos em arte-
fatos arqueológicos.

Quando foi encontrado nas
águas do Mediterrâneo, o me-
canismo de Anticítera estava

corroído pelo tempo e pela
água salgada. Durante anos foi limpo e re-
cuperado por arqueólogos. Do fim dos
anos 50 ao começo dos 70, o dispositivo foi
estudado em minúcias pelo cientista inglês
Derek Price, que usou técnicas de raios X
e, mais tarde, raios gama para examiná-lo.
Price foi pioneiro em afirmar que o apa-
relho era mais do que um calendário lunar
e solar. Para o cientista, o mecanismo de
Anticítera era tão complexo que deman-
dava uma revisão do que se sabia sobre o
desenvolvimento tecnológico da Grécia
antiga. Na época suas conclusões não fo-
ram bem recebidas por seus pares. O estu-

do divulgado na semana passada recu-
Pera e confirma as palavras do cientis-

ta inglês. Pesquisas feitas com ma-
nuscritos de Arquimedes, usando

técnicas semelhantes às que de-
cifraram o mecanismo de An-

ticítera, revelaram novos dados so-
bre os trabalhos do famoso mate-
mático grego. "De maneira geral,
estamos descobrindo que os gregos

tinham muito mais conhecimentos
de ciência e tecnologia do que pen-
sávamos", diz Reviel Netz, profes-

sor da Universidade de Stanford, nos
Estados Unidos. Se as pesquisas prosse-
guirem nesse ritmo, a tecnologia passará a
figurar junto do humanismo no extraordi-
nário legado da civilização grega. •
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