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Mecanismo de Anticítera: uma dinâmica de representação do Cosmos
Beatriz Bandeira *

1. Introdução
Com uma estrutura incrivelmente fascinante, o mecanismo de Anticítera século II a.C mostra 
através do funcionamento de suas engrenagens, informações sobre posições e movimentos do 
Sol, da Lua, dos planetas, inscrições de um parapegma, bem como estrutura dos calendários 
Metônico e Saros. Sua dinâmica de representação do Cosmos continua sendo fonte de 
inspiração investigativa para vários pesquisadores. Neste artigo pretende-se comentar sobre o 
estado atual destas investigações.

2. Dinâmica de representação do Cosmos
Desde sua descoberta (1900), o mecanismo de Anticítera, um importante instrumento astronômico 
do século. II a.C composto pelos principais fragmentos A-G e outros 75 menores (ver figura 1) 
e com uma estrutura incrivelmente desafiadora, tem causado inquietação à vários pesquisadores. 

Na parte da frente do dispositivo foram identificadas duas escalas concêntricas (Price, 
1974): uma interna e outra externa. A interna exibe a escala do zodíaco dividida em 12 sessões 
com nomes gregos e permite localizar a posição do Sol, da Lua e dos planetas em relação 
às estrelas fixas. A externa, dividida em 365 partes corresponde aos dias do ano segundo o 
calendário Egípcio, que era usado pelos gregos para fins astronômicos. 

No centro destas duas escalas giram dois ponteiros, um para o Sol, outro para Lua em 
ritmos diferentes. Também revelaram a presença dos cinco planetas (Wright, 2002a, 200b, 
Freeth et al., 2006, 2008) conhecidos na época e, inscrições de um parapegma (Price, 1974) 
nas partes superior e inferior do dispositivo.

Na parte de trás do mecanismo, constataram (Freeth et al., 2006, 2008) dois grandes 
mostradores: o primeiro, localizado na parte superior, corresponde ao calendário Metônico com 
235 células (cada célula representa um mês sinódico), com dois relógios subsidiários incluídos 
em seu interior: um que mostra o ciclo Calípico e outro que indica os Jogos Pan-Helênicos.

O segundo mostrador, localizado na parte inferior, corresponde ao calendário Saros dividido 
em 223 células (cada célula corresponde a um mês sinódico) de previsão de eclipses lunar (Σ) ou 
solar (H), horas de ocorrências de cada eclipse e, sua visibilidade ou não. Neste mesmo calendário, 
há um relógio subsidiário, o Exeligmos, com um ponteiro que indica (H) se havia necessidade de 
somar 8 horas (Jones, 2012), (Iς) 16 ou (0) nenhuma ao valor que aparecia na célula. 

Assim compreendidas, estas descobertas e constatações nos permitem detalhar sobre o 
estado atual das investigações relacionadas ao Cosmos de Anticítera, conforme veremos na 
sessão que segue.
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3. Estado atual destas investigações
3.1 Sol
3.1.1 Evans et al. (2010)
A partir das propostas iniciais de Price (1974), Wright (2002, 2003) e Freeth et al. (2006), 
nas quais o movimento do Sol já havia sido tratado, Evans et al. (2010), propuseram que o 
dispositivo de Anticítera incluía no monitor frontal a anomalia no movimento angular do 
Sol de uma maneira econômica, ou seja, por meio de um único ponteiro para a data no ano 
Egípcio e o lugar verdadeiro do Sol na escala do Zodíaco (eZ). 

Evans et al. (2010) analisaram os dois círculos excêntricos (parte parcial do fragmento C) 
com divisão uniforme da eZ para mostrar um panorama distinto, dando à história da astronomia 
uma nova noção de funcionamento de um aparato antigo que, funciona muito bem no período 
contemporâneo, o que culminou no reconhecimento da divisão não uniforme da eZ no 
mecanismo de Anticítera.

Estes investigadores (Evans et al., 2010), fizeram medições das escalas: do zodíaco dividida 
uniformemente em intervalos de 30 graus (somando um total de 360 graus) e da escala do 
calendário Egípcio, dividida em 365 dias e, compararam com a escala dividida de maneira 
desuniforme (ver figura 2) que se apresentava em determinados signos do zodíaco.

As evidências para este tipo de desuniformidade foram constatadas, por exemplo, no 
zodíaco de Libra em 29 graus (Libra 0 para 29) correspondendo a um intervalo de 13,5 dias 
de Pachon (nome do mês) para o dia 12 de Payni (nome do mês), um intervalo de 28,5. Neste 
caso, há 365 dias no calendário Egípcio, e, se os círculos concêntricos fossem uniformemente 
divididos, teriam que se esperar justamente o contrário, 29 graus deveria estar correspondendo 
a 29,4 dias. 

Evans et al. (2010) verificaram também, a presença de dois espaços: um na longitude 
235 graus (dia 69), e outro, nas longitudes 213 graus-212 graus (dias 46-47), o que permitiu 
estes investigadores contar os dias (31-61) onde começa e termina o mês Payni (separado por 
30 dias), inserir as duas marcas para os dias (46-47) e também, tomar o dia (69) como sendo 
a distância entre as marcas (68-70) com a diferença de 2,48mm, obtendo assim, a distância 
média de 1,28mm e, comprovando que há somente uma marca entre os dias (68-70).

A partir destas longitudes, estes pesquisadores (Evans et al. (2010) perceberam que, se as 
duas escalas fossem realmente divididas uniformemente não haveria mudança na longitude 
verdadeira do Sol na escala do zodíaco. 

Assim, com esta comprovação de desuniformidade na escala do zodíaco demonstraram que 
a anomalia solar está representada no mecanismo de Anticítera por meio de um único ponteiro 
(ver figura 3) que mostrava tanto a posição do Sol com sua verdadeira longitude no zodíaco 
equivocado por 2,5 graus em alguma parte do ano, quanto o dia do ano no calendário Egípcio.

Além da comprovação da desuniformidade da eZ e da anomalia solar presente no 
mecanismo de Anticítera, Evans et al. (2010) conjecturam também, que, provavelmente o 
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dispositivo pode ter indicado os principais eventos dos ciclos sinódicos dos planetas com seus 
centros no eixo b1 (engrenagem solar) através de mostradores subsidiários conforme veremos 
ainda neste artigo no item 3.3. 

3.2 Lua
3.2.1 Carman (2014)
Um outro detalhe sobre a mecânica de funcionamento da Lua, refere-se a direção do eixo 
lunar mostrado no aparato de Anticítera (fragmento C parte de trás). Wright (2005a), que 
posicionou a direção da engrenagem da coroa com seus dentes direcionados para longe do 
centro sugerindo que, pelo desgaste das peças (que ficaram submersas no fundo do mar por 
mais de 2000 anos) o mecanismo teria se desmontado e remontado incorretamente. Freeth et 
al. (2006, 2008, 2012), propuseram uma solução simples para esse problema adicionando duas 
engrenagens que ligam a coroa dentada com os seus dentes apontando para longe do eixo de 
uma engrenagem fixa ao eixo solar somando um total de quatro engrenagens (z/y e u/x). 

Na solução para o eixo lunar (Freeth et al., 2006, 2008, 2012), a engrenagem u é fixada 
ao eixo solar e, por conseguinte, gira o período solar u, move x que tem o mesmo número 
de dentes e, assim, ela roda com a mesma velocidade, mas no sentido oposto. Enquanto y é 
fixada a x que roda à mesma velocidade sendo que, y tem o mesmo número de dentes que a 
engrenagem da coroa z para movê-la. 

Este dispositivo produz exatamente o mesmo resultado que a proposta de Wright (2005a), 
permitindo que os dentes da engrenagem da coroa mantenham-se para na direção existente 
(ver figuras 4-6).

Carman (2014) tomou como referência as duas propostas (Wright, 2005a, Freeth et 
al., 2006, 2008, 2012) e mostrou (em comunicação privada), que a remontagem incorreta 
de Wright (2005a) poderia ser descartada visto que, não há razão para aplicá-la. Ofereceu 
uma explicação conjectural para a posição atual da Lua (Freeth et al., 2006, 2008, 2012) 
fundamentado na dicotomia da quadratura de Aristarco de Samos (310-230a.C) e, conjecturou 
a aplicação do dispositivo de pin and slot aos dois pares de engrenagens com números de dentes 
iguais (ver figura 7).

Esse sistema, por sua vez, não altera o período de rotação, mas, produz um movimento 
desuniforme da engrenagem de saída. Nesta adaptação, o movimento do globo lunar teria que 
ser não uniforme, levaria mais tempo para ir da primeira para a segunda dicotomia, do que da 
segunda para a primeira, o que resultaria na diferença de um dia (Aristarco de Samos-310-230 
a.C), também indicado no calendário Egípcio do mecanismo. (cf. Evans et al., 2010). 

Esta conjectura de Carman (2014) dá uma nova luz à proposta do dispositivo de pin 
and slot, que, até agora foi sempre sugerida como uma expressão mecânica de um sistema de 
excêntrico ou epiciclo, aplicado não só para representar a anomalia da lunar, mas, também, para 
as novas propostas de representação dos movimentos de anomalia dos planetas no mecanismo, 
tema este, que será tratado em seguida.



66

3.3 Propostas Planetárias
3.3.1 Evans et al. (2010)
Outra questão ainda não resolvida, e tratada por vários autores, refere-se à exibição planetária 
no fragmento A (parte da frente), conhecido atualmente como engrenagem principal (b1) do 
dispositivo de Anticítera. 

Uma maneira distinta de interpretar as posições dos planetas no mecanismo foi realizada por 
Wright (2002b), que baseado na proposta de Price (1974) e na teoria dos epiciclos de Apolônio 
de Perga (fl. C. 200 a.C), relatado por Ptolomeu no Almagesto (Toomer, 1984), construiu seu 
modelo planetário com um ponteiro para cada um dos planetas. (cf. Wright & Bromley 2003, 
Wright 2003).

A partir destas propostas, e com base nas inscrições que incluem referências detalhadas para 
o comportamento sinódico de Vênus (Afrodite) e o uso de palavras que representavam “pontos 
estacionários” (Freeth et al., 2006), pela primeira vez, Evans et al. (2010) propuseram que, as 
posições dos planetas não pareciam estar representadas por cinco agulhas concêntricas, e sim, por 
cinco pequenos relógios subsidiários (ver figura 8) na parte da frente do dispositivo. Cada um 
destes relógios assinalando não a posição, e sim, certos fenômenos característicos dos planetas 
que eram importantes na época, sua primeira aparição, sua ocultação, e, o começo e o final de 
suas retrogradações.

Centrados na possiblidade de, as posições e movimentos retrógrados dos planetas 
(epiciclo e deferente) em torno do zodíaco serem indicadas por ponteiros, Evans et al. (2010) 
demonstraram como funcionariam os mostradores de cada um dos planetas na engrenagem b1. 

Incluíram todos os planetas a partir dos Textos Cuneiformes Astronômicos (ACT) (Toomer, 
1984:424), que se baseiam em um período relativamente mais preciso. (cf. Neugebauer, 
1955:300). Nesse contexto, o planeta Vênus em especial, foi representado no mecanismo 
de Anticítera com a relação baseada em: 5 ciclos sinódicos=8 anos, que corresponde a uma 
proporção de 1151/720, pelo fato de que não seria possível contruir ou representar o raio de 
uma engrenagem com 1151 dentes devido ao sue grande tamanho.

Assim, com esta proposta, estes investigadores (Evans et al., 2010) mostraram com 
detalhes, uma cinemática das engrenagens representando os cinco planetas por cinco pequenos 
relógios subsidiários acomodados na engrenagem b1 e, também conjecturaram que nesta 
mesma engrenagem, poderia haver uma pequena janela que seria correspondente às estações 
do ano (ver figura 9).

3.3.2. Carman et al. (2012, 2013)
Uma nova proposta com a transferência do dispositivo de pin and slot (Freeth et al., 2008, 
2012), utilizado no arranjo de engrenagens para representar o movimento de anomalia lunar 
baseado na teoria de Hiparco (ver figura 10), foi adaptada por Carman et al. (2012, 2013) para 
representar os planetas (ver figura 11).

A proposta de Carman et al. (2012, 2013), segue a ideia do modelo planetário de Wright 
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(2002a, 2002b) e, fundamentados nos períodos ACT determinaram as engrenagens para 
representar os planetas de acordo com a relação período sideral e anomalístico por envolver 
números pequenos e inteiros (Evans et al., 2010).

Estes pesquisadores conjecturaram que os planetas superiores poderiam ser ajustados no 
disco (b1) por meio de eixos excêntricos e, posteriormente foram aplicadas aos planetas inferiores. 

Desta maneira, ao propor a solução de aplicação do mecanismo de pin and slot para 
representar todos os planetas (superiores e inferiores) na engrenagem b1 do aparato de Anticítera, 
os investigadores Carman et al. (2012, 2013) demonstram que este insight planetário funciona 
muito bem na representação dos movimentos de retrogradação dos planetas que, também foi 
aplicado por Freeth e Jones (2012) conforme veremos a seguir no item que segue.

3.3.3 Freeth e Jones (2012)
A partir do contexto de aplicação do modelo de pin and slot para os planetas superiores e 
inferiores (Carman et al., 2012, 2013), uma proposta conjectural muito parecida, porém, 
com mais detalhes nas conexões dos planetas foi apresentada por Freeth e Jones (2012), que 
propuseram o “Cosmos” geocêntrico. Um modelo computacional de representação planetária 
que inclui ponteiros com pequenas esferas coloridas irradiados a partir do eixo central para 
todos os planetas na escala do zodíaco (ver figura 12).

Neste modelo, o sistema de ponteiros foi mantido e, cada um dos planetas está representado 
com pequenas esferas em diferentes distâncias ao longo dos ponteiros que representam suas 
órbitas geocêntricas na antiga ordem grega. Cada uma das esferas é mostrada de maneira 
específica, sendo: a Lua (metade prata metade branca), Mercúrio (azul turquesa), Vênus (azul), 
Sol (ouro), Marte (ônix vermelha), Júpiter (cristal branco) e Saturno (preto).

Freeth e Jones (2012) propuseram uma solução econômica e elegante que, inclui os planetas 
e seus movimentos de gradação e retrogradação construindo um sistema de representação com 
quatro engrenagens para cada um dos planetas superiores (Marte, Júpiter e Saturno), somando 
um total de 12 engrenagens com a aplicação do sistema de pin and slot para modelar suas fases 
sinódicas, e, um sistema de montagem diferente, com seis engrenagens para cada um dos planetas 
inferiores (Vênus, Mercúrio) e para a anomalia solar incluindo assim, um total de 18 engrenagens.

Em princípio, os esquemas de Freeth e Jones (2012) são idênticos aos de Carman et al. 
(2012, 2013), ou seja, a anomalia de cada planeta é modelada pelo dispositivo de pin and slot 
sobre a concepção de um conjunto de base encontrado no mecanismo original. O diferencial 
dos esquemas de Freeth e Jones (2012) está na organização dos planetas na engrenagem b1, em 
função das inscrições encontradas com os nomes dos planetas, a palavra “Cosmos”, os pilares, 
ponteiros e esferas, que possibilitaram aos autores uma reconstrução com maior riqueza de 
detalhes permitindo assim, a exibição completa do Cosmos no mecanismo de Anticítera.

Neste contexto de descobrimento, a reconstrução planetária de Freeth e Jones (2012) 
bem como outras (Evans et al., 2010, Carman et al., 2012) na parte da frente do dispositivo, 
motivaram Wright (2013), a tratar com maiores detalhes a disposição das engrenagens do seu 
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primeiro modelo (Wright, 2002a, 2002b) readaptando-o aos valores das relações e períodos 
para posicionar e fazer funcionar o planeta Vênus no mecanismo de Anticítera conforme 
veremos abaixo.

3.3.4 Wright (2013)
Em função da decodificação do número 462 (Jones,1999, 82, texto 4135) no fragmento G 
(já citado por Price, 1974) do dispositivo de Anticítera, que teria associação com o nome do 
planeta Vênus com a relação 462/289, Wright (2013) apresentou sobre seu primeiro modelo 
planetário (Wright, 2002a, 2002b) proporções de arranjos de engrenagens alternativas (ver 
figura 13) para cada um dos planetas dando ênfase ao planeta Vênus (devido ao seu maior grau 
de dificuldade de ajuste em seu arranjo) inicialmente apresentado (Evans et al., 2010, Carman 
et al., 2012) com o período de relação ACT de 1151 anos siderais=720 períodos sinódicos.

Logo, Wright (2013) usou como suporte em sua proposta a teoria matemática de Fowler 
(1987), para fatorar os termos e reduzir à simples movimentação mecânica uma relação que 
tem condições muito grandes, como no caso da relação de Vênus.

Neste novo modelo, cada um dos planetas está distribuído de maneira idêntica ao 
seu primeiro modelo planetário (2002a, 200b), o diferencial está na fatoração das relações 
planetárias realizadas por este investigador. 

Este autor demonstrou que é possível, substituir os trens das engrenagens ACT dos planetas 
pelo seu novo modelo de fatoração e, distribuiu cada um dos planetas de maneira igual ao seu 
primeiro modelo planetário sendo que, para Vênus ele fatorou a relação 462/289.

Utilizando-se de trens de três ou dois pares de engrenagens com uma roda livre, sendo a 
segunda roda do primeiro par de rotações em conjunto com a primeira roda do segundo par e assim 
por diante, Wright (2013) obteve a rotação dos epiciclos no sentido correto e, demonstrou uma 
nova perspectiva relacionada ao planeta Vênus, que pode ser acomodado a partir da reconstrução 
fatorada 462/289 produzindo assim, uma melhor aproximação para o seu período anomalístico, 
que pode ser obtida pelo uso de um par simples de rodas de tamanho razoável satisfazendo o 
critério de precisão.

Cabe salientar aqui, que além do grande interesse pela disposição e funcionamento 
dos planetas inferiores e superiores na parte da frente do mecanismo, as estrelas com suas 
magnitudes também foram investigadas por outros pesquisadores que buscaram encontrar a 
partir das inscrições de um parapegma (Price, 1974), possíveis trajetórias para a construção e 
uso do aparato, tema este que será tratado com mais detalhes no item que segue.

4. Estrelas 
4.1 Anastasiou et al. (2013)
As estrelas são representadas por um mostrador graduado fixo, ou seja, um Parapegma com 
inscrições com nove linhas de textos (lidas por Price, 1974) acima e abaixo do mostrador 
central com registros de fenômenos astronômicos indicando a entrada e a saída das estrelas que 
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podem ser observadas. 
Considerando que, a ocorrência destes eventos durante o ano depende das latitudes 

geográficas e também de um calendário anual, Anastasiou, et al. (2013) investigaram a ordem 
das latitudes para determinar uma possível região para a construção e uso do mecanismo de 
Anticítera.

Estes pesquisadores tomaram como referência investigativa o fragmento C (parte da frente) 
do dispositivo, no qual há duas peças interligadas C1a e C1b (cf. Freeth et al., 2006, 2007), 
que descrevem os fenômenos astronômicos em cada uma das nove linhas sendo que cada uma 
das linhas começa com letras do alfabeto grego (K, Λ, M, N, Ξ, O, П, P, Σ) em sua ordem (ver 
figura 14).

No prato C1-a estão representados os seis eventos das estrelas, que surgem (EПITEΛΛEI), 
que se põem (ΔYNEI), complementado pelos adjetivos pela manhã (EΩIOΣ) ou (EΣПEPIOΣ) 
à noite, indicando que o Sol está a Leste ou Oeste respectivamente. Assim, combinando as 
posições das estrelas e do Sol, quatro eventos são formados: estrela que surge ao amanhecer (er), 
estrela que se põe ao amanhecer (ms), estrela que surge ao anoitecer (er) e estrela que se põe (es) 
ao anoitecer (cf. Evans, 1998).

No prato C1-b estão representados os eventos que correspondem aos três signos dos 
zodíacos seguidos pelas frases APXETAI/APXONTAI ANATEΛΛEIN/EПITEΛΛEIN, 
usados na Grécia antiga e, também citados nos parapegmas de Geminos, Cálipo e Eudoxo. (cf. 
Anastasiou et al., 2013:174).

Sabendo-se que a visibilidade de uma estrela no céu era determinada por comparação de 
magnitude, os investigadores (Anastasiou et al., 2013) utilizaram dois tipos de análises: a de 
Nawar (1983) e de Koomen et al. (1952) para calcular os eventos do prato C1-a e C1-b e indicar 
as posições das estrelas no parapegma de Anticítera. Tomaram também, como referência para os 
cálculos destes eventos, as latitudes entre 25°N-45°N, levando em conta a precessão do equinócio 
(Duffett Smith, 1990), e os anos entre 150 a. C -100 a.C (Freeth et al, 2012) em função de que 
os resultados seriam os mesmos para qualquer data entre os anos 100 a.C-200 a.C.

Com a interpretação da ordem dos eventos das estrelas a partir das análises (Nawar, 1983 e 
Koomer et al., 1952), Anastasiou et al. (2013) identificaram que, os eventos de Vega e Arcturus 
são iguais nos mesmos dias e mesmas latitudes. Esta definição possibilitou calcular a sequência de 
erros dos eventos dos zodíacos na ordem mencionada no parapegma do dispositivo de Anticítera. 
Logo, para as latitudes entre 25°N-45°N obtiveram (Anastasiou et al., 2013) os valores de K=0,17, 
0,23, 0,30 mostrando que, às vezes, a ordem de aparição das estrelas muda com as latitudes.

Esta sequência de erros foi tomada como guia, para determinar as latitudes dos seis eventos 
inscritos no prato C1-a do mecanismo de Anticítera. Para k=0,17 temos a sequência de eventos 
do parapegma na latitude 34,0°N para o valor de Nawar e 34,5°N para o valor de Koomen. (cf. 
Anastasiou et al., 2013:177-178).

Em resumo, cabe enfatizar que, mesmo com um número pequeno de eventos preservados 
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no parapegma, as melhores latitudes encontradas (Anastasiou, et al., 2013) para todos os casos 
de valores de brilho considerados em k (eventos estelares e zodíacos do parapegma) ficaram entre 
30,3°N e 38,5°N, e que as latitudes entre 33,3°N-37,0°N estão localizadas, em zonas adjacentes 
às cidades gregas de Rodes 36,4°N e Siracusa 37,1°N (já conjecturadas por Price,1974, Freeth 
et al., 2008) possíveis regiões para a construção e uso do dispositivo. 

Além dos dados desvelados no parapegma de Anticítera sobre as possíveis trajetórias para a 
construção e uso do aparato, Anastasiou et al. (2014) foram conduzidos a outras investigações, 
relacionadas a construção do ponteiro do mostrador Metônico e aos tipos de espirais com que 
foram construídos os mostradores Metônico e Saros da parte de trás do mecanismo, conforme 
veremos no próximo tópico.

5. Metônico e Saros

5.1 Anastasiou et al. (2014)
Com relação a estrutura dos dois calendários Metônico e Saros (parte de trás), Anastasiou et al. 
(2014) analisaram a construção das espirais de cinco voltas (parte superior no fragmento B) e 
das espirais de quatro voltas (parte inferior nos fragmentos A, E e F) comparando-as com dois 
tipos de construções de espirais: de Arquimedes e semicírculos.

Neste mesmo contexto investigativo, estes pesquisadores constataram que o mês 
MAXANEYΣ (Machaneus) (cf. Freeth et al, 2008), se repete em duas células consecutivas: a 
128 e a 129. Solucionaram a contagem de duração dos meses do ano que, oras se apresentavam 
com 12 meses, oras com 13 meses (Freeth et al., 2008), definindo assim, que os anos do 
calendário Metônico são todos de 12 meses. Também identificaram que, a célula 61 do 
calendário de Saros mostra a letra Σ que representa o eclipse lunar. 

Anastasiou et al. (2014) compararam o tipo de espiral Metônico analisando tomografias 
computadorizadas do fragmento B, parte do ponteiro posteriormente reconstruído e, inscrições 
de textos em grego. Em relação ao Saros, tomaram como referência os fragmentos A, E e G, 
sendo que, para a análise principal da investigação da reconstrução da espiral de Saros usaram 
somente o fragmento A (ver figura 15).

Reconstruíram os mostradores dos calendários Metônico e Saros comparando-os com 
o tipo de espiral de Arquimedes (287-212 a.C), caracterizado pelo seu raio proporcional ao 
ângulo de rotação e, o semicírculo elaborado a partir de dois centros diferentes, o centro do 
círculo e o centro do ponteiro (já relatados por Wright, 2003 e apoiado por Freeth et al, 2006).  

Colocaram (Anastasiou et al., 2014) a prova a construção dos dois tipos de espirais, 
dividindo os mostradores Metônico e Saros em 10 linhas radiais quase igualmente espaçadas, 
mediram os raios em milímetros, os ângulos em graus e compararam com o ângulo ideal 
correspondendo às divisões das células, da seguinte maneira: para o Metônico dividido em 
cinco voltas de espiral com 235 meses a correspondência é: 5 voltas x 360° = 7.65957° e, para o 
Saros dividido em quatro voltas de espiral com 223 meses a correspondência é: 4 voltas x 360° 
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= 6.45740°.
Os resultados mostraram que os calendários Metônico e Saros da parte de trás do dispositivo 

de Anticítera foram desenhados em semicírculos (ver figura 16), com espirais projetadas a partir 
de dois centros diferentes (excêntricos), representados na espiral do calendário Metônico sendo 
o centro do fragmento B igual ao centro do semicírculo enquanto, no mostrador de Saros o 
centro do fragmento é diferente do centro do semicírculo. 

6. Conclusão 
Tendo em vista as propostas apresentadas, pode-se afirmar que o mais antigo dispositivo 
astronômico do mundo, o mecanismo de Anticítera tornou-se amplamente conhecido por 
sua dinâmica de representação do Cosmos, mostrando em um único dispositivo, informações 
sobre posições e movimentos do Sol, da Lua, dos planetas, inscrições de um parapegma, bem 
como estrutura de calendários.

Em consequência disso, vale mencionar que, existem outras investigações relacionadas 
à nova rota para a antiga descoberta dos modelos de excêntrico e epiciclo (Evans e Carman, 
2013), à datação do mecanismo (Carman e Evans, 2014) e às previsões de eclipses (Freeth, 
2014) que serão tratadas em outro momento.

Notas 
1. Agradeço a Christián C. Carman. Universidad Nacional de Quilmes / CONICET, Argentina pela 
dedicação com que me orienta.
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Figuras 

Figura 1. Os fragmentos do mecanismo de Anticítera. Fragmentos de A-G estão no topo e 1-75 
da metade para baixo. Os 82 fragmentos estão no Museu Arqueológico Nacional de Atenas. 
(Freeth et al., 2006).
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Figura 2. Reconstrução do funcionamento das escalas uniformes e não uniformes do zodíaco e do 
calendário Egípcio, incluindo o eixo do mecanismo lunar e o eixo de rotação do ponteiro do Sol. 
Figura 3. Modelo mecânico da proposta da engrenagem solar e o anel cilíndrico. (Evans et al., 2010)
.

Figura 4. Wright (2005a). Figura 5. Posição do eixo lunar. (Freeth et al., 2006). Figura 6. 
Introdução do dispositivo de pin and slot para o eixo lunar. (Carman, 2014).

Figura 7. Dicotomia de quadratura de Aristarco de Samos (310-230a.C) . (Carman, 2014).
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Figura 8. Modelo interpretativo que explica como o mecanismo estabelecia a posição dos planetas 
através dos cinco pequenos relógios subsidiários. (Carman, 2011:35 cortesia de Michael Wright).

Figura 9. Modelo cinemático de todos os planetas, incluindo espaço para a janela das estações. 
(Evans et al., 2010:33).

Figura 10 (à esquerda). Pin and slot utilizado para movimento de anomalia lunar. Figura 11 (à 
direita). Aplicação do modelo de pin and slot para os planetas superiores. (Carman et al., 2012).
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Figura 12. O Cosmos na parte da frente do mecanismo de Anticítera. © 2011 Tony Freeth, 
Primeiras Imagens, Todos os direitos reservados. (Freeth e Jones, 2012:31).

Figura 13. Arranjos de engrenagens Mercúrio, Vênus e Sol. . (Wright, 2013:28)

Figura 14 (à esquerda). Inscrições do texto em Grego (à direita) Texto em Inglês. (Anastasiou 
et al., 2013).
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Figura 15 (acima). Tomografia computadorizada (TC) do fragmento B correspondendo ao 
calendário Metônico, com as marcações das cinco linhas espirais. Figura 15 (abaixo Tomografia 
computadorizada (TC) do fragmento A correspondendo ao calendário Saros, com as marcações 
das quatro linhas espirais. Reconstrução do mecanismo de Anticítera. (Freeth et al., 2008).

Figura 16. Espiral em semicírculos mostrando arcos igualmente espaçados (metade esquerda 
em negrito e metade direita pontilhada) do centro do ponteiro (pc) e a desigualdade de espaços 
dos arcos  (negrito do meio direita) nos enrolamentos Centro (wc). (Anastasiou et al., 2014).


