


as mais variadas áreas das ciências e artes.

Embora seja mais conhecido por sua

carreira de pintor e pela misteriosa Mona

Lisa, da Vinci pintou apenas cerca de 30

quadros, sendo que sua contribuição mais

numerosa foi mesmo com a ciência,

Nos 75 anos que viveu, o artista se

dedicou às pesquisas sobre anatomia,

física, ótica, arquitetura, botânica,

zoologia, astronomia, geometria,

matemática, geologia e engenharia. Outro

pato bem pouco conhecido é que da Vinci

também projetou um grande número

de máquinas. Foram mais de 300 tipos

diferentes de equipamentos e engenhocas,

e como um verdadeiro designer, da Vinci

estudava detalhadamente as alternativas e

possibilidades para seus projetos.

Todos estes dados estão documentados em

mais de cinco mil páginas de manuscritos e

que resultaram no que posteriormente foi

chamado de códigos de Leonardo da Vinci,

Ao todo são 24 codex, onde Leonardo

registrou estudos de sólidos geométricos,

física e o funcionamento de engrenagens,

o vôo dos pássaros, a anatomia do olho

e dos músculos humanos, e demais

experimentos que deram base para o

renascentista projetar suas progressivas

máquinas.

Foram partes de dois destes códigos, o

Código do Atlântico e o Código do Vôo,

que o Museu da Casa Brasileira (MCB)

de São Paulo, conseguiu mostrar ao

público, no mês de abril. Os manuscritos

foram apresentados em estações

multimídias onde os visitantes podiam

folhear e ampliar detalhes, graças a uma

digitalização inédita feita pelo Centro de

Estudos e Pesquisas Leonardo3, de Milão.

Ao todo, os visitantes da exposição

puderam conferir 356 páginas dos

codex, e nos sistemas multimídias viram

reconstituições tridimensionais virtuais de

52 de suas máquinas, 130 modelos criados

a partir de suas observações sobre o Vôo

dos Pássaros e um impressionante projeto

urbanístico chamado de Cidade Ideal.

A Leonardo3 existe desde 2005, e seu

objetivo é estudar, interpretar e tornar

acessível ao grande publico o trabalho de

Leonardo da Vinci.

Para isso, a equipe utiliza a tecnologia para

recr iar n o computador modelos e m 3 D d o , q u e seriam a s maquinas d o artista, além

de já terem construído três protótipos

físicos, dois deles apresentados pelo MCB.

O primeiro é o "carro-robô" de Leonardo,

que foi desenvolvido para poder se mover

sozinho, e de acordo com os estudos da

L3, era para ser usado no teatro. Este

projeto já é bastante conhecido pelo

público especializado. Ele vem sendo

estudado desde 1905, mas sua verdadeira

finalidade só foi descoberta recentemente.

O automóvel possuí urn complicado

sistema de engrenagens que utiliza molas

como "motor". Foi concebido para ser um

"criador de efeitos especiais", pois entrava

em cena nas peças com bonecos de papel

sobre o carro, que podiam mexer a cabeça

ou o braço.

Segundo a L3, o mecanismo realmente

funcionava. A roda da frente permite

uma pré-programação do percurso, pois

também possui com um sistema baseado

em "matracas".

Na mostra do MCB, também foi

apresentado o Pássaro Mecânico, um dos

muitos engenhos feitos pelo pintor para

acalentar o sonho de voar. Leonardo da

Vinci usava muito a experimentação direta



para reunir dados e informações científicas, por isso construiu este

e outros muitos instrumento para estudar a mecânica dos vôos

dos pássaros. No caso do Pássaro Mecânico, o objetivo era medir

o baricentro e a posição de equilíbrio do boneco.

Por fim, a Leonardo3 desenvolveu um protótipo do Barco

MuIticanhões, no entanto este modelo não veio para o Brasil. Da

Vinci projetou muitos equipamentos de guerras, entre armaduras,

armas e estruturas. O barco em questão possui uma forma circular

e contém 16 canhões no perímetro, enquanto no meio ficam as

rodas de água que movimentam a embarcação.

Muito mais da Vinci

Desde que começou sua

educação, Leonardo da Vinci

encheu seus cadernos com

desenhos e projetos. Ao ver

os manuscritos de Leonardo

da Vinci é possível perceber

como o artista era detalhista e

minucioso. Alérn de desenhar

repetidamente os projetos

em diferentes perspectivas,

estudava várias possibilidades

de mecanismos e desenvolvia

diversas alternativas para um

mesmo tipo de engrenagem.

Leonardo da Vinci também foi

muito eclético na finalidade

de suas máquinas. Além do

carro, das engrenagens e

dos equipamentos de guerra,

também desenvolveu alguns

instrumentos musicais. Entre os

mais peculiares estão o Tamburo

Automático e o Piano-Viola.

O primeiro é na verdade algo

como tambor móvel, com um

formato de carroça. A pessoa

ao puxar o carrinho aciona

um dispositivo que movimenta .

baquetas que batem no tambor.

São cinco baquetas em cada

lado e posicionando as de

maneira diferente, muda o

ritmo da música.

Já o Piano-Viola é um

instrumento um tanto original.

Sua forma parece com a de um

piano, mas o som produzido

lembra uma espécie de violino.

Possui uma cinta que vai ao

redor da cintura (pois a idéia

é que seja portátil), e um



local para colocar o "piano"

especialmente desenvolvido

para o apetrecho. O piano-viola

tem um formato de caixa, por

dentro existe um complexo

sistema de câmeras e polias

que levantam e abaixam

cordas que produzem som ao

tocarem em um arco feito de

crina de cavalo. Este arco se

mexe continuamente graças a

um outro sistema de polias e

volantes que o tocador opera

com suas pernas. Um tanto

quanto complicado...

Contraditoriamente, Leonardo

da Vinci, este gênio da ciência e

das artes, também desenvolveu

diversos instrumentos de

guerra. Além do já mencionado

Barco Multicanhão, desenhou

carruagens equipadas com

foices enormes e giratórias,

um carro armado, uma outra

espécie de barco-metralhadora,

um arqueiro e uma espingarda

gigantes, além do design de

uma "linha" completa de

armaduras e espetos para

soldados.

Bem mais pacíficas, as

máquinas de voar de Leonardo

acalentavam um dos sonhos

mais antigos do homem: chegar

mais perto de Deus. Seus

estudos relativos ao vôo dos

pássaros renderam um Código

exclusivo com os resultados dos

experimentos práticos que fazia.

Para realizar estas experiências,

da Vinci construía diversos

engenhos e máquinas de testes.

Um exemplo é a asa que ele

desenvolveu para realizar a

seguinte experiência: descobrir se

o ser humano tinha a capacidade

de bater a asa forte o suficiente

para fazê-lo voar. Com base nos

resultados, da Vinci elaborava

mais e mais os engenhos e

chegou a desenvolver algumas

máquinas voadoras completas,

dotadas de grandes asas e um

compartimento para o tripulante.

infelizmente, as máquinas

voadoras de da Vinci não

realizaram um sonho que só

foi concretizado em 1906

com Santos Dumont. Mas

estes e todos os seus outros

inventos provam, mais uma

vez, que Leonardo da Vinci foi

um homem muito a frente de

seu tempo. Sua inteligência,

método e criatividade fizeram

com que deixasse um legado

surpreendente e que até pouco

tempo era tão desconhecido.
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