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Resumo 

Considerando um possível enquadramento curricular para a geometria poliédrica em contexto 

universitário como um dos objetivos deste trabalho de investigação, realizámos uma revisão 

exaustiva da literatura, pautada por autores de referência, sobre poliedros e tesselações, circuns-

crevendo os seus conteúdos a uma abordagem de âmbito didático a uma possível (provável e 

desejável) ressonância em cursos superiores orientados para o estudo das relações entre a Ma-

temática e as questões do espaço (caso, por exemplo, de cursos de Matemática Aplicada, Ar-

quitetura, Engenharia e Design, entre outros). Desta revisão resultaram os Capítulos I e II, cujos 

conteúdos foram direcionados para o desenvolvimento das aplicações didáticas propostas no 

Capítulo III. Estas aplicações didáticas têm em vista o desígnio maior de os estudantes amplia-

rem a sua literacia geométrica e de, com recurso a um software de modelação tridimensional, 

desenvolverem as capacidades de operar com as transformações geométricas necessárias para 

melhor compreensão dos temas em estudo, por via da experimentação da modelação virtual. 

As aplicações didáticas propostas foram selecionadas pela sua pertinência e interesse para um 

estudo sistemático da modelação virtual dos poliedros e tesselações e pelo estímulo que podem 

trazer para investigações e aplicações práticas dos temas em estudo. A utilização proficiente da 

modelação virtual, embora prevista como suporte imprescindível das aplicações didáticas, não 

é vista como um fim em si mesmo, dado que o desejável não é que os estudantes utilizem a 

Geometria para aprender a trabalhar com o software mas que, pelo contrário, utilizem o soft-

ware para melhor aprender Geometria. 

Uma das premissas deste trabalho de investigação foi a intenção de minimizar as dificuldades 

de visualização na representação de conceitos geométricos em ℝ3 e foi nesse sentido que atri-

buímos uma importância muito particular à modelação e ilustração dos conteúdos abordados. 

Para tanto, selecionámos um software suficientemente versátil e poderoso que nos permitiu 

trabalhar, quase como se o fizéssemos diretamente no espaço, com os conceitos e transforma-

ções geométricas necessários para obter modelações corretas e precisas, das quais resultaram 

representações visualmente claras e rigorosas. Recorremos ainda à modelação algorítmica para 

ilustrar conteúdos cuja compreensão julgamos beneficiar de uma componente dinâmica e inte-

rativa que, apontando para desenvolvimentos futuros, abre caminho para uma perspetiva dife-

rente sobre os temas em estudo.  

Palavras-chave: Poliedros, Tesselações sólidas, Geometria, Aplicações Didáticas, Software de 

Modelação Tridimensional, Software de Modelação Algorítmica. 



 

  



 

 

 

Abstract 

With the introduction of polyhedral geometry in higher education curricula as one of the pur-

poses for this research, an exhaustive state-of-the-art review on polyhedra and tessellations was 

conducted, anchored in many recognized authors and works, from which certain themes were 

selected and developed into learning activities conceived for courses related to Applied Math-

ematics, Architecture, Engineering and Design, between others, all of which knowingly involve 

and intertwine mathematics and geometry with space modelling and spatial structures. As out-

comes of this review, Chapters I and II were also starting points for the didactic applications 

proposed in Chapter III, which, ultimately, aim for students to enhance their geometric literacy 

and develop knowledges and skills useful to virtually manipulate geometrical concepts and 

transformations, by actively engaging in the exploration of three-dimensional modelling soft-

ware. 

The didactical activities proposed were selected by their interest for a systematic study of pol-

yhedra and tessellations, and for the stimulus that digital tools might introduce into theory and 

practice and their potential to innovate further research on these subjects. Virtual modelling, 

although fundamental for the activities proposed, is not here considered as an end, but as a tool 

for students to ultimately obtain the skills and expertise necessary to use geometry proficiently 

and using the software to learn geometry instead of the opposite. 

One of the premisses for this research was the intention to minimize difficulties on visualization 

and interpretation of graphical descriptions of geometrical concepts in ℝ3 and, with this intent, 

we gave special attention to their depiction and aimed towards preciseness and legibility and 

an appealing visual coherence. For this, we used a three-dimensional software powerful and 

versatile enough to allows us to work almost as if directly in space, exploring all the concepts 

and geometrical transformations necessary to produce precise and correct models and, from 

these, clear, meticulous and concise illustrations. We explored algorithmic modelling software 

in subjects we thought would mostly benefit from their dynamic and interactive possibilities, 

which, ultimately, has shown us a different perspective on the subjects and paved the way for 

further research to be developed in a near future.  

Keywords: Polyhedra, Solid Tessellations, Geometry, Didactic Applications, Three-dimen-

sional Modelling Software, Algorithmic Modelling Software 
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Introdução 

 

É da mesma maneira, então, que adquirimos as excelências. Isto é, primeiramente, 

pomo-las em prática. É assim também que fazemos com as restantes perícias, porque, 

ao praticar, adquirimos o que procuramos aprender. Na verdade, fazer é aprender. 

Aristóteles (trad. 2008) Ética a Nicómaco, II.I. 1103a 31-34 

 

Para fundamentar a exploração de um tema tão vasto e com tanto potencial como aquele a que 

nos propomos, tornou-se imprescindível proceder a uma investigação exaustiva de diversos 

conceitos da geometria e, em particular, da geometria poliédrica, sem os quais qualquer abor-

dagem em contexto didático se revelaria como débil e pouco eficaz. Recorremos, por isso, e a 

todo o momento, a diversos autores de referência para fundamentar a nossa investigação, por 

forma a articular as suas diferentes perspetivas e reformular, quando necessário, as nossas pró-

prias conceções. Esta Introdução pretende apresentar um primeiro enquadramento teórico ao 

nosso objeto de estudo e elencar alguns dos objetivos que pretendemos alcançar. 

 

Em contexto educativo, os poliedros constituem um dos temas mais interessantes, quando abor-

dados de forma exploratória e, especialmente, se os alunos os puderem manipular, analisar e 

construir. Pedersen (1988, p. 133) relata que os alunos que constroem modelos de poliedros não 

questionam a razão pela qual o fazem, muito pelo contrário - ficam, naturalmente, com vontade 

de conhecer melhor as suas criações, questionam-se sobre elas e mostram até vontade de cons-

truir outros modelos. É, precisamente, por esta sua tangibilidade e pela possibilidade de os 

construir e desconstruir, que os poliedros são, de uma maneira geral, tão apelativos. Outra razão 

para tal prende-se com o facto de os poliedros serem extremamente ricos em conteúdos do 

domínio da Matemática, como a Geometria Combinatória, a Teoria dos Grupos e a Topologia 

(Pedersen, 1988); mas também de outras áreas do conhecimento, como a Cristalografia, a Quí-

mica, a Geologia, a Arquitetura, a Engenharia ou o Design, por exemplo. Podemos por isso 

afirmar e sem receio de errar, que os poliedros são um dos temas mais estimulantes do corpo 

teórico que constitui a Geometria, podendo interessar pessoas de todas as idades - desde crian-

ças que brincam com cubos e outros materiais didáticos específicos para construir poliedros, a 

estudantes de vários graus de ensino, investigadores e profissionais de áreas diversas. 

Embora se conheçam algumas pedras esféricas que se consideram ter sido esculpidas no período 

neolítico tardio (Lievenlb, 2009) como as que se encontram no Scottish Museum of Edinburgh 
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(associáveis, embora de uma forma bastante tosca, a alguns poliedros convexos regulares 

(Lievenlb, 2012)); ou dados icosaédricos que foram utilizados pelos egípcios (Coxeter, 1988)2; 

o estudo sistemático dos poliedros segundo uma perspetiva matemática, tem sido associado aos 

geómetras gregos, a partir de 600 a.C. O interesse que no período clássico os matemáticos vo-

taram ao tema dos poliedros, culminou, segundo Malkevitch (1988, pp. 82-83): na teoria sobre 

os sólidos regulares de Teeteto; em Platão, que associou os cinco sólidos regulares ao seu sis-

tema filosófico; nos Elementos de Euclides que, nos livros XI, XII e principalmente, no XIII, 

descreveu os sólidos regulares [convexos], explicitando a razão pela qual existem apenas cinco; 

e na descrição dos treze sólidos com faces regulares de dois ou três tipos descobertos por Ar-

quimedes (cuja descrição que, entretanto, se havia perdido, foi recuperada no Livro V da Cole-

ção de Pappus). 

A partir deste período, não se conhecem outros estudos sistemáticos sobre o tema senão a partir 

do Renascimento, altura em que, por via do revivalismo do classicismo greco-romano e dos 

estudos de perspetiva, o tema foi retomado com renovado interesse por parte de artistas como 

Paolo Uccello; Piero della Francesca; Leonardo de Vinci (que ilustrou o livro De Divina Pro-

portione do matemático Luca Pacioli, impresso em 1509); Albrecht Dürer (que, pela primeira 

vez na História, representou sólidos planificados (Cromwell, 1997, p. 127), cinco dos quais, 

platónicos e sete, arquimedianos, na obra Unterweisung der Messung de 1528); o gravador e 

ourives Wentzel Jamnitzer; e o gravador Lorenz Stöer, entre outros. No século XVII, o astró-

nomo Kepler descreveu de forma bastante detalhada os treze sólidos de Arquimedes, caracteri-

zando como semirregulares a família infinita de prismas e de antiprismas convexos com faces 

regulares. Para além de realizar estudos sobre tesselações planas, Kepler descreveu ainda a 

stella octangula, dois poliedros regulares estrelados e dois poliedros de faces rômbicas: o do-

decaedro rômbico e o triacontaedro rômbico. Segundo Alsina (2011, p. 40), até finais do século 

XVII, foi da Arte e da Arquitetura que partiu o maior interesse sobre o tema dos poliedros, o 

que muito contribuiu para que a sua divulgação tivesse ocorrido com a intensa e atrativa carga 

visual que lhe reconhecemos. A partir dos séculos XVIII e XIX, os poliedros continuaram a ser 

motivo de interesse por parte de várias gerações, embora já mais no domínio da Matemática. 

Pela sua importância para a presente investigação, destacaremos alguns dos marcos (milestones, 

no original), que Malkevitch enumera (1988, pp. 87-90) para a história dos poliedros:  

 

2 Como por exemplo, o dado icosaédrico do período Ptolemaico que se ilustra em https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Twenty-si-

ded_die_(icosahedron)_with_faces_inscribed_with_Greek_letters_MET_10.130.1158_001.jpg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Twenty-sided_die_(icosahedron)_with_faces_inscribed_with_Greek_letters_MET_10.130.1158_001.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Twenty-sided_die_(icosahedron)_with_faces_inscribed_with_Greek_letters_MET_10.130.1158_001.jpg
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- a fórmula V + F - E = 2 de Leonard Euler, datada do séc. XVIII, cuja discussão abriu 

caminho para a Topologia; 

- Louis Poinsot que, no século XIX, descobriu e descreveu como regulares os quatro poli-

edros estrelados, atualmente conhecidos como Sólidos de Kepler-Poinsot (a propósito, 

conhecem-se representações anteriores a Poinsot de três destes poliedros: do pequeno 

dodecaedro estrelado, num mosaico do século XV atribuído a Paolo Uccello; do grande 

dodecaedro estrelado e do grande dodecaedro por Wentzel Jamnitzer em 1568; e do pe-

queno dodecaedro estrelado e do grande dodecaedro estrelado, por Kepler em 1619); 

- Eugene Catalan, que em 1865 estudou de forma sistemática a dualidade dos poliedros e 

descreveu os duais dos arquimedianos; 

- Max Brückner, que inventariou de forma bastante detalhada e enquadrou historicamente 

todos os conhecimentos, até à data, sobre os poliedros; 

- Freudenthal e Van der Waerden, que em 1947 (Soler, 2007, p. 45), investigaram e classi-

ficaram a categoria dos deltaedros - os oito poliedros convexos com faces triangulares 

regulares (três deles são poliedros regulares e os restantes, são Sólidos de Johnson); 

- a obra de Harold Scott Mc Donald Coxeter, que explorou a teoria dos poliedros em di-

mensões igual e superior a três, alargando o conceito de regularidade aos polígonos não-

planares e infinitos, que considerou como faces de poliedros. Em 1954, Coxeter, Longuet-

Higgins e Miller ilustraram e descreveram as particularidades de 75 poliedros uniformes, 

conjeturando que não existiriam mais além destes; 

- Norman Johnson, que conjeturou que existiriam 92 poliedros convexos de faces regulares 

(além dos platónicos, arquimedianos e prismas e antiprismas), o que viria a ser provado 

pelo próprio Johnson, junto com Zalgaller e Grünbaum, em 1969. 

Ainda a este propósito, cabe destacar a enorme importância da obra de Branko Grünbaum, so-

bretudo para o desenvolvimento da teoria dos polítopos abstratos. 

 

Até finais do Século XX, as dificuldades na representação de conceitos geométricos do espaço 

tridimensional e sua correta interpretação eram problemas plenamente reconhecidos no con-

texto do ensino da Matemática (Parzysz (1988, 1991) ou Gutierrez (1996, 1998)). Grünbaum 

(1999, p. 5) manifestou a esperança de que as tecnologias informáticas pudessem vir a minimi-

zar estes problemas: 
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A perusal of this paper shows the use of several methods of presentation, but it must be admitted 

that none is quite satisfactory for any but the simplest situations. It is to be hoped that computer-

based modes of presentation will alleviate this difficulty in the near future.3 

 

E de facto, foi já nos finais do Século XX e início de XXI, que o advento dos programas de 

computador e sua generalização (particularmente, os de geometria dinâmica e de modelação 

tridimensional) permitiu que o estudo dos poliedros viesse a conhecer um “novo impulso” (Al-

sina, 2011, p. 44). Numa referência à operação de truncatura que permite definir os poliedros 

arquimedianos a partir dos platónicos, Cromwell (1997, pp. 374-375) sugere algo que vai ao 

encontro daquilo que o software de geometria dinâmica ou o software de modelação paramé-

trica, que nesta investigação utilizámos, possibilitam:  

 

A better way to get a feel for the variety of polyhedra and their interrelationships is to use a 

computer (…). Interactive graphics provide an excellent tool for understanding these changes in 

a very direct way. Using a mouse to drag the seed point about inside a triangular region, you can 

watch as the polyhedron changes shape in response you actually experience the metamorphosis 

of polyhedral forms.4 

 

E é com o objetivo de tirar partido das possibilidades que as ferramentas digitais oferecem, que 

temos vindo a explorar um software de modelação tridimensional5 para ilustrar determinados 

conceitos geométricos através de representações rigorosas e, em certas situações, representa-

ções dinâmicas. Com estas últimas, torna-se possível interagir, não exatamente da forma que 

Cromwell mencionou, mas alterando os parâmetros da construção, com recurso ao editor de 

modelação algorítmica6 associado ao software. Sempre com a intenção de facilitar a compre-

ensão do tema em estudo, são propostas no Capítulo III, como aplicações didáticas: a modela-

ção de poliedros de raiz, que é possível visualizar, analisar, rodar, refletir, seccionar, explodir, 

etc., mas também copiar, justapor a outros, intersectar e, entre outras funções, realizar operações 

de geometria construtiva sólida. Enquadradas pelo objeto de estudo que desenvolveremos no 

 

3 Tradução livre: Uma leitura deste artigo evidencia o uso de diferentes métodos de representação, mas há que admitir que nenhum é satisfatório 

o suficiente, senão para os casos mais elementares. É de esperar que os modos de representação com base nos computadores possam aliviar 

esta dificuldade num futuro próximo. 
4 Tradução livre: Uma forma melhor de perceber a diversidade que existe nos poliedros e suas inter-relações é utilizar um computador (…). Os 

gráficos interativos proporcionam uma excelente ferramenta para compreender as mudanças entre poliedros, de uma forma bastante direta. 

Utilizando o rato para arrastar um determinado ponto dentro de uma região triangular, pode-se observar a forma como o poliedro muda de 

forma em resposta a esse movimento. Desta forma, pode-se experienciar, em tempo real, a metamorfose entre as formas poliédricas.  
5 Rhinoceros 3D Homepage: https://www.rhino3d.com (acesso a 12/04/2018). 
6 Grasshopper Community Homepage: http://www.grasshopper3d.com (acesso a 12/04/2018). 

https://www.rhino3d.com/
http://www.grasshopper3d.com/
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Capítulo I, as atividades didáticas propostas incidem não apenas sobre o entendimento e mode-

lação de determinadas classes de poliedros, mas também, no seguimento dos assuntos aborda-

dos no Capítulo II, na modelação de poliedros que preenchem o espaço e de tesselações sólidas. 

Iniciando o estudo do preenchimento do espaço com os cinco poliedros convexos descritos por 

Fedorov que preenchem o espaço por translação das suas réplicas (aos quais se acrescenta o 

dodecaedro rômbico de Bilinski, que também preenche o espaço sem mudar de orientação) 

serão abordadas outras tesselações, monoédricas, em que as células são poliedros convexos 

iguais que têm de mudar de orientação para preencherem o espaço. Destas células que se de-

signam como plesioedros (de acordo com Grünbaum e Shephard, 1980, p. 952), foram descritos 

exemplares com número de faces entre onze e vinte e seis, segundo Weisstein (s/d) até 1980, 

altura em que Peter Engel descobriu um total de cento e setenta e dois poliedros que preenchem 

o espaço, com faces entre dezassete e trinta e oito (Grünbaum e Shephard, 1980, p. 965). Mais 

poliedros foram, entretanto, descobertos, incluindo um biprisma convexo que preenche o es-

paço de forma exclusivamente aperiódica, descrito por John Conway (Weisstein, s/d). Grün-

baum e Shephard consideram ser possível que, no espaço tridimensional, não exista sequer li-

mite para o número de faces que um plesioedro poderá ter (1980, p. 966). A enumeração dos 

poliedros que preenchem o espaço é um problema em aberto na Matemática, mas não sendo 

nossa intenção, nesta investigação, esgotar a enumeração de todas as combinações de poliedros 

que preenchem o espaço, daremos maior atenção ao preenchimento do espaço com poliedros 

de faces regulares e, destes, aos que o fazem uniformemente, propondo algumas hipóteses de 

adaptação destes temas à modelação digital em contexto educativo de nível superior, que con-

sideramos ter potencial interesse para o ensino da Arquitetura. 

A exploração das atividades de modelação propostas, pelos conhecimentos e literacia informá-

tica específica que mobilizam, requerem dos estudantes um grau de conhecimentos, raciocínio 

geométrico e estratégias de pensamento que são, à partida, mais adequados para o ensino supe-

rior. Nas atividades que Soler (2004) sugeriu para desenvolvimento em aula, em que se propôs 

aos alunos que manipulassem, construíssem e classificassem determinadas classes de poliedros, 

as atividades propostas foram caracterizadas como potenciadoras dos níveis de raciocínio geo-

métrico 1, 2 e 3 van Hiele (2004, 105-114). Embora a abordagem adotada nesta investigação 

não tenha sido direcionada nesse sentido, poderá ter interesse, como desenvolvimento futuro, a 

tentativa de diagnosticar o nível de raciocínio geométrico dos estudantes envolvidos nas ativi-

dades propostas no Capítulo III antes, e após, a sua conclusão.  
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Na esteira do exposto no início desta Introdução, julgamos não ser suficiente discursar sobre 

um tema com tantas potencialidades como este para que os estudantes apreendam todos os seus 

conteúdos. É necessário que eles próprios possam também modelar poliedros, incluindo os que 

preenchem o espaço e que eles próprios, experimentem também tesselar o espaço, para alcan-

çarem um entendimento adequado do tema e das suas potencialidades. Baracs (1988, p. 120) 

refere que, em contexto formativo, um modelo que seja transformável, movimentável e que se 

possa manipular, será o melhor incentivo para uma imaginação e criação produtivas. Apesar de 

Baracs se referir a modelos físicos, consideramos que estes atributos se estenderão também ao 

ambiente virtual, e acreditamos firmemente que a exploração deste tema em contexto educativo 

trará resultados muito mais consistentes e estimulantes se for investigado - com os estudantes 

e pelos estudantes - com recurso a software de modelação tridimensional. Esta exploração será 

tanto mais eficiente quanto o software permitir ao utilizador movimentar, manipular e transfor-

mar, em suma, direcionar os seus conhecimentos de Geometria para a concretização de um 

projeto exequível e tangível. Integraremos assim, em contexto educativo de nível superior as 

novas e emergentes tecnologias de enorme impacto que desafiaram e alargaram a nossa conce-

ção do que constitui um ambiente de aprendizagem (Dickey, 2005, p. 439). Para este caso con-

creto, exploraremos um software de modelação tridimensional que é de tal modo versátil e 

poderoso que permite realizar modelações matemáticas extremamente precisas, por observân-

cia de uma das necessidades que os estudantes desta área de estudos se irão deparar, em con-

texto de trabalho, ao longo da sua carreira profissional.  

Concluímos, salientando que a nossa intenção é de que os estudantes utilizem o software para 

aprender Geometria, não sendo suposto que utilizem a Geometria para aprender a trabalhar com 

o software (embora existam comandos e procedimentos que os estudantes vão aprender pela 

primeira vez enquanto exploram a modelação de poliedros e de tesselações). A intenção não é 

por isso formar utilizadores do software, mas ampliar e aprofundar conhecimentos de Geome-

tria, aplicando-os em novas situações em ambiente virtual e físico, para trabalhar o espaço com 

a Geometria e com a Geometria do espaço.
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1.1.1.   Definição de Poliedro 

 

In summary, a "polygon" is a thing with many knees, and a "polyhedron" a thing with many 

seats.7                                                                     

John Conway (1994) 

 

Apresentar uma definição suficientemente abrangente do que se entende por poliedro não é tão 

simples como pode parecer à primeira vista, uma vez que o próprio conceito tem evoluído ao 

longo dos tempos. Embora Euclides não tenha formulado uma definição exata de poliedro (Mal-

kevitch, 1988), é possível compreender que os geómetras clássicos gregos o consideravam 

como uma figura tridimensional definida por uma superfície composta por polígonos adjacentes 

que delimita um corpo sólido. Legendre (citado por Lakatos, 1976, p. 14) inclui também o 

volume interior na sua definição, com data de 1809, ao dar o nome de sólido poliédrico ou, 

simplesmente, poliedro, a qualquer sólido delimitado por planos ou faces planas. Há autores 

que consideram um poliedro como um corpo sólido e a superfície que o encerra, como por 

exemplo Asensi (1985, p. 68) que define poliedro como um corpo limitado por superfícies po-

ligonais planas de tal modo que cada lado pertença a dois polígonos e que dois polígonos con-

tíguos (com um lado em comum) não sejam complanares. A partir dos séculos XV e XVI, 

porém, outros autores concentraram a sua atenção na superfície poliédrica fechada, sem incluir 

o volume que por ela é delimitado, salientando que esta decompõe o espaço em duas regiões 

(sendo a interior, finita). É disso exemplo a perspetiva de Euler em Elementa doctrinae solido-

rum de 1758, citado por Federico (1982, p. 66): 

 

The consideration of solid bodies therefore must be directed to their boundary; for when the 

boundary which encloses a solid body on all sides is known, that solid is known […]. Therefore, 

three kinds of bounds are to be considered in any solid body; namely 1) points, 2) lines, 3) sur-

faces, or, with the names specially used for this purpose: 1) solid angles, 2) edges and 3) faces. 

These three kinds of bounds completely determine the solid.8 

 

 

7 Transcrição de uma resposta referenciada em http://mathforum.org/library/drmath/view/57666.html, que se afirma corresponder a “excerpts 

from contributions made by Prof. John Conway of Princeton University to the geometry.college and geometry.pre-college newsgroups.”, com 

data de 1994. 
8 Tradução livre: A consideração dos corpos sólidos deverá, portanto, ser direcionada para a sua fronteira; porque quando todos os elementos 

da fronteira que delimita um corpo sólido são conhecidos, esse sólido é conhecido […]. Por conseguinte, três tipos de fronteira devem ser 

considerados em qualquer corpo sólido; nomeadamente 1) pontos, 2) linhas, 3) superfícies, ou, com os nomes utilizados para este fim: 1) 

ângulos sólidos, 2) arestas, 3) superfícies. Estes três tipos de fronteira determinam completamente o sólido. 

http://mathforum.org/library/drmath/view/57666.html
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Em 1865, Möbius (citado por Lakatos, 1976, p. 15) estabeleceu que um poliedro é um sistema 

de polígonos dispostos de tal modo que (1) intersectam-se exatamente dois polígonos em cada 

aresta (2), sendo possível ir do interior de um polígono para o interior de outro polígono por 

um caminho que não intersecta nenhuma aresta em nenhum vértice. Na mesma linha de pensa-

mento, Talbo define poliedros como superfícies limitadas por faces planas (2010, p. 62), dis-

tinguindo claramente corpo de superfície, que ele considera como a película infinitamente del-

gada que recobre um corpo qualquer ou que separa duas regiões do espaço (2010, p. 55). Ball 

e Coxeter definem poliedro como uma figura sólida, acrescentando, em nota de rodapé, que era, 

mais precisamente, a superfície de tal figura sólida (1987, p. 130), com faces planas e arestas 

retas, de tal modo que cada aresta resulte da junção de dois vértices e seja o lado comum a duas 

faces. Posteriormente, Coxeter (1973, p. 4), definiria um poliedro como um conjunto conexo e 

finito de polígonos planos, de modo a que cada lado pertença a exatamente dois polígonos e 

que os polígonos em torno de cada vértice definam um único circuito. Esta última condição 

permite excluir casos anómalos como duas pirâmides com um vértice em comum, que definem 

dois circuitos distintos (esta referência reporta-se a um dos contraexemplos de poliedro descri-

tos por Hessel em 1832 (Lakatos, 1976, p. 15)).  

Segundo as definições apresentadas, podemos concluir que os exemplos das Figuras 1, 2 e 3 

não correspondem a poliedros. No exemplo da Figura 1, quatro faces intersectam-se na aresta 

comum aos dois tetraedros. A Figura 2 corresponde à “anomalia” referida por Coxeter, em que 

dois circuitos distintos de faces triangulares se intersectam no vértice comum aos dois tetrae-

dros. Note-se ainda que, em contradição com a condição supracitada de Möbius, qualquer ca-

minho (para simplificar, um segmento de reta) que una dois pontos, um em cada tetraedro, teria, 

necessariamente, de passar pelo vértice comum a ambos.  Tão-pouco a Figura 3 pode ser con-

siderada como um poliedro, de acordo com as definições apresentadas. As suas oito faces tri-

angulares equiláteras, que resultam do prolongamento das faces de um octaedro com oito faces 

triangulares equiláteras e vértices congruentes, definem doze arestas, que por sua vez unem oito 

vértices. Os outros doze segmentos de reta (que se destacam, na Figura 3, com cor vermelha) 

têm por extremos os pontos médios das arestas dos dois tetraedros e cada um destes resulta da 

intersecção de apenas duas arestas. Conhecem-se representações deste composto de tetraedros 

por Leonardo de Vinci para Luca Pacioli em 1509 (que o designou por octaedrum elevatum), 

por Wentzel Jamnitzer em 1568, e por Kepler, em 1611, que lhe atribuiu a designação de stella 

octangula. 
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Figura 1 - Dois tetraedros distintos 

com uma aresta em comum. 

Figura 2 - Dois tetraedros distintos 

com um vértice em comum. 

Figura 3 - Composto de 

dois tetraedros regulares. 

Considerando que as faces de poliedros não teriam de ser necessariamente convexas, Kepler 

descreveu ainda a primeira e a terceira estrelação do dodecaedro pentagonal, designando-os, 

respetivamente, como echinus major icosaëdricus (ou urchin) e echinus minor icosaëdricus, 

embora não os reconhecesse como poliedros regulares. Estes dois poliedros, que viriam a ser 

designados em 1859, por Arthur Cayley (Cromwell 1997, p. 171) como pequeno dodecaedro 

estrelado e grande dodecaedro estrelado, são definidos por cinco e por três faces pentagramáti-

cas em cada vértice, respetivamente, que se intersectam entre si. As Figuras 4 e 5 reproduzem 

duas das primeiras representações que se conhecem do pequeno dodecaedro estrelado; a Figura 

5 inclui ainda um grande dodecaedro estrelado desenhado por Kepler. 

  

Figura 4 - Mosaico da basílica de S. Marcos 

em Veneza (1425-1427), atribuído a 

Paolo Uccello. (Hart, 1998) 

Figura 5 - “The regular solids (and others) 

in Kepler’s Harmonices Mundi (Linz, 1619)” 

(Coxeter, 1988, p. 68). 
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Na Figura 6 ilustra-se que as faces pentagramáticas do pequeno dodecaedro estrelado resultam 

do prolongamento das faces do dodecaedro pentagonal.  

  

Figura 6 - O pequeno dodecaedro estrelado é o resultado da primeira estrelação do dodecaedro pentagonal. 

Para além do pequeno dodecaedro estrelado atribuído a Paolo Uccello, datado de 1425 (Figura 

4), conhece-se ainda outra representação de um poliedro regular estrelado, anterior aos que 

foram descritos por Kepler em 1619. Segundo Scriba e Schreiber (2015, p. 305), esta represen-

tação pertence a Wentzel Jamnitzer que ilustrou, em 1568, um grande dodecaedro (o desenho 

à esquerda na linha do meio da Figura 7), numa das muitas variações que Jamnitzer desenhou 

a partir dos poliedros convexos regulares. 

 

 

Figura 7 - “Page C5, icosahedral variants; from Perspectiva 

Corporum Regularium, Nuremberg, 1568” (Wade, 2012, p. 114). 
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Poinsot, no início do século XIX descreveu como regulares não só os dois poliedros estrelados 

de Kepler, mas também o grande dodecaedro, cujas faces pentagonais resultam do prolonga-

mento das faces do pequeno dodecaedro estrelado; e o grande icosaedro, cujas faces triangula-

res resultam do prolongamento das faces do icosaedro regular. Tal descoberta foi apenas pos-

sível em virtude da extensão do conceito de polígono, que, em última análise, determina o que 

se poderá entender ou não como face poligonal e como poliedro. Coxeter e outros autores (1954, 

pp. 401-402), por exemplo, admitiram não só que os lados de uma face poligonal contornassem 

o respetivo centro, mas que as próprias faces que se intersectam num vértice do poliedro con-

tornassem, por mais do que uma vez, esse mesmo vértice: 

 

A polyhedron is a finite set of polygons such that every side of each belongs to just one other, 

with the restriction that no subset has the same property. The polygons and their sides are called 

faces and edges. The faces are not restricted to be convex and may surround their centers more 

than once (as, for example, the pentagram, or five-sided star polygon, which surrounds its center 

twice). Similarly, the faces at a vertex of the polyhedron may surround the vertex more than once.9 

 

Nesse sentido, Coxeter (1974, p. 3) definiu um polígono A0A1A2… no n-espaço euclidiano como 

uma figura que consiste numa sequência de pontos (os vértices), unidos em pares sucessivos 

pelos segmentos de reta [A0A1], [A1A2], … (que se chamam lados do polígono). Desta definição, 

note-se, não está excluída a possibilidade de um dos vértices não pertencer ao plano de pelo 

menos, três dos restantes vértices do polígono. Coxeter acrescenta que um polígono será plano 

se todos os vértices forem complanares, e skew ou empenado se não o forem (1973, p. 1). Na 

mesma linha de pensamento, Grünbaum (1977, p. 2) estabelece que um polígono finito P = [V1, 

V2, V3, …, Vn] no espaço euclidiano Ek é a figura formada pelos pontos distintos (vértices) V1, 

… Vn de Ek e pelos segmentos (arestas) [Vi,Vi+1] em que i = 1, 2, …, n - 1 e  [Vn,V1]. Um 

polígono infinito P = […, V-1, V0, V1, V2, …] consiste numa sequência de pontos distintos (vér-

tices) e de segmentos (arestas) [Vi,Vi+1], sendo i = 0, ±1, ±2, …, de tal modo que cada subcon-

junto compacto de Ek se encontra apenas com um número finito de arestas. Cada aresta é inci-

dente com cada um dos dois vértices que são os seus extremos. Se P for um polígono, uma flag 

de P é um par que consiste num vértice de P e numa aresta de P que é incidente com esse 

vértice. Em definição posterior, Grünbaum referirá ainda que um polígono é regular se “each 

 

9 Tradução livre: Um poliedro é um conjunto finito de polígonos tal, que cada um dos lados de cada polígono pertence apenas a um outro 

polígono, com a restrição de que nenhum subconjunto tenha a mesma propriedade. As faces não têm necessariamente de ser convexas, e cada 

uma delas pode contornar o respetivo centro por mais do que uma vez (tal como, por exemplo, o pentagrama ou polígono estrelado de cinco 

lados, que contorna o seu centro por duas vezes. De modo semelhante, as faces, num dos vértices do poliedro, poderão contornar esse vértice 

por mais do que uma vez. 
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of its flags can be mapped onto any other flag by a symmetry”10 (2003b, p. 2). Segundo Grün-

baum (1977, pp. 2-4) os polígonos regulares no espaço tridimensional (alguns dos quais se 

ilustram nas Figuras 8, 9 e 10), dividem-se pelos seguintes grupos:  

Grupo 1. Polígonos convexos; 

Grupo 2. Polígonos estrelados planos; 

Grupo 3. Apeirágono: Polígono simples com número infinito de lados; 

Grupo 4. Polígonos em zig-zag: polígonos planos infinitos com lados congruentes, cujos 

vértices se situam, alternadamente, em duas linhas paralelas; 

Grupo 5. Polígonos anti-prismáticos (Figura 8) - polígonos tridimensionais fechados cu-

jos vértices coincidem, alternadamente, com os vértices das bases convexas 

regulares de um antiprisma reto, de tal modo que a projeção ortogonal do polí-

gono no plano de uma das bases do antiprisma corresponde a um polígono re-

gular estrelado com o dobro do número de vértices de cada base. Esta projeção 

será um polígono convexo se as arestas do polígono antiprismático coincidirem 

com as arestas laterais do antiprisma.  

 

 
 

 

Figura 8 - Polígonos anti-prismáticos regulares: {6/1}, {8/3}, {10/3}. 

Num polígono antiprismático{n/d} regular, n é par e 1  d < n/2, sendo 

n e d primos entre si e 0 <  < (n - 2d) /n), de acordo com Grünbaum (1977, pp. 3-4). 

Grupo 6. Polígonos prismáticos (Figura 9) - polígonos tridimensionais fechados cujos 

vértices coincidem, alternativamente, com os vértices de cada uma das bases 

(convexas regulares) de um prisma reto, de tal modo que a projeção ortogonal 

do polígono no plano de uma das bases do prisma corresponde duas vezes a um 

polígono regular estrelado com o dobro do número de vértices de cada base. 

Para tanto, as bases do prisma deverão ter número ímpar de arestas. A sua pro-

jeção será um polígono convexo se as suas arestas coincidirem com as diago-

nais das faces laterais do prisma. 

 

10 Tradução livre: cada uma das suas flags puder ser transformada para qualquer outra flag, através de uma operação de simetria. 
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Figura 9 - Polígonos prismáticos regulares: {23/1}, {25/1}, {25/2}.  

Num polígono prismático {2  k/d} regular, n = 2k é par, 1  d < n/2, k e 2d são primos 

entre si e 1  d < k/2 e 0 <  < (k - 2d) /k), de acordo com Grünbaum, 1977, pp. 3). 

 

Grupo 7. Polígonos helicoidais (Figura 10) - polígonos tridimensionais infinitos {} 

cujos vértices, Vi j = 0, ±1, ±2 se situam numa hélice definida parametricamente 

por ( cos t,  sen t, bt). Num polígono helicoidal regular, a soma das am-

plitudes dos ângulos  e  (não nulos) é menor do que 180º e t = j. 

 

 

 

Figura 10 - Polígonos helicoidais regulares {} e {}, 

definidos a partir de octaedros regulares e cubos empilhados. 

A abrangência deste conceito abriu caminho para que polígonos não planos e/ou infinitos pu-

dessem ser considerados como faces, ou como figuras verticiais (um conceito que será abordado 

em capítulo próprio) de poliedros, o que muito contribuiu para o novo ímpeto que o estudo das 

figuras regulares viria posteriormente a conhecer (Schulte, 2004, p. 9), fundamentalmente, por 

via de Dress e de Grünbaum, que definiriam o conceito de poliedro como uma materialização 

geométrica do objeto combinatório que lhe é subjacente (2003b, p. 3). Grünbaum designa este 

objeto de “poliedro abstrato” e define-o como uma família de vértices, arestas e faces, alguns 
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pares dos quais são incidentes (em estreita observância das condições que se detalham em Grün-

baum, 2003b). Cada aresta é incidente com dois vértices distintos e duas faces distintas. Se duas 

arestas forem incidentes com quatro faces distintas [ou com as mesmas duas faces], estas arestas 

são incidentes com os mesmos dois vértices [ou vértices]. Para cada flag (tríade composta por 

um vértice, uma aresta e uma face mutuamente incidentes) existirá apenas uma outra flag com 

o mesmo vértice e face. Cada face é constituída por uma sequência cíclica ordenada de vértices 

e arestas e, analogamente, as faces e arestas incidentes com qualquer vértice definem uma se-

quência cíclica ordenada (a vertex star desse vértice). Quaisquer duas faces [ou vértices] estão 

interligadas por uma chain de faces [ou vértices] mutuamente incidentes e arestas11.  

Apesar de Cromwell qualificar as definições de polígono e poliedro de Grünbaum como extre-

mamente genéricas (1997, p. 286), o facto é que lhe permitiram desenvolver um corpo teórico 

sólido de extrema importância para o estudo dos poliedros. São disso exemplo as categorias 

que Grünbaum (1994a, p. 50) estabeleceu para os poliedros epipedais, definidos exclusiva-

mente por faces planas; os acópticos, de faces planas que se intersectam apenas em vértices ou 

em arestas comuns a faces adjacentes; e os poliedros de faces não-planas, para os quais Grün-

baum utiliza a expressão hollow-faced polyhedra. Esta última categoria, na qual se incluem as 

quatro classes de poliedros regulares estabelecidas por Grünbaum (1977), que admitem polígo-

nos infinitos (o apeirágono, os polígonos em zig-zag e os helicoidais) e polígonos não-planares 

(prismáticos, anti-prismáticos e helicoidais) como faces ou como figuras verticiais, não serão 

aqui abordadas, pelo facto de não se enquadrarem no âmbito desta investigação.  

Com o objetivo de exemplificar o conceito de poliedro, ilustram-se, nas Figuras 11 a 14, alguns 

poliedros que poderão ser considerados como menos comuns. Os poliedros das Figuras 11 e 12 

são topologicamente equivalentes a toros e definidos por faces convexas regulares que se inter-

sectam apenas nas arestas que lhes são comuns, sendo as faces adjacentes não complanares. 

São exemplos de toróides de Stewart de genus um e de genus três12, respetivamente, e caracte-

rizam-se ainda como quasiconvexos, porque algumas das suas arestas são também arestas do 

menor poliedro convexo (convex hull ou invólucro convexo) que envolve cada um deles. 

 

11 Tradução livre a partir de: “Each edge is incident with two distinct vertices and two distinct edges. If two edges are incident with the same 

two vertices [faces], then these edges are incident with four distinct faces [vertices]. For each flag (triplet of mutually incident vertex, edge, 

face) there is precisely one other flag with the same vertex and face. Each face is a cyclically ordered sequence of vertices and edges, and 

analogously the faces and edges incident with any vertex form a cyclically ordered sequence (the vertex star of that vertex). Finally, any two 

faces [vertices] are connected by a chain of mutually incident faces [vertices] and edges.” (Grünbaum, 2003a, p. 3). 
12 O genus de um poliedro é calculado através de uma adaptação da fórmula de Euler, em que V − E + F = 2 − 2N. O poliedro da Figura 12., 

que deriva do octaedro truncado, tem genus 3, porque 30 − 72 + 38 = 2 − 2N. 



CAPÍTULO I | Poliedros 

1.1. Conceitos gerais 

19 

 

O exemplo da Figura 13, que Grünbaum (2003a, pp. 476-477) destaca pelo seu interesse, é um 

dos poliedros de vértices congruentes descritos por Hess em finais do século XIX, e por 

Brückner em 1900. Os seus vértices coincidem com os de um dodecaedro pentagonal e as suas 

faces são hexágonos que se auto-intersectam. A ilustração da esquerda destaca duas das suas 

vinte faces, cada uma das quais define quatro triângulos equiláteros, três dos quais, congruentes. 

Coxeter, Val, Flather e Petrie (1982, p. 43) reconhecem este poliedro como uma das cinquenta 

e nove estrelações do icosaedro regular, identificando-o como Ef1g1. Wenninger (1975, p. 48) 

identifica-o como a terceira estrelação do icosaedro. 

Na Figura 14a, mostra-se um dos nove hollow-faced polyhedra que Grünbaum categoriza como 

poliedros regulares finitos que têm por faces polígonos empenados finitos (1977, p. 9). As qua-

tro faces do poliedro, que se ilustram nas Figuras 14b, 14c, 14d e 14e são Petrie Polygons de 

  

Figura 11 - Toróide de Stewart (e deltaedro côncavo) 

definido por oito octaedros regulares. 
Figura 12 - Toróide de Stewart definido 

a partir de um octaedro truncado. 

 

Figura 13 - Uma das estrelações do icosaedro regular, 

definida por faces hexagonais isogonais que se auto-intersectam. 
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um cubo. Os polígonos de Petrie são polígonos enviesados em que dois (e apenas dois) lados 

consecutivos pertencem a uma das faces de um poliedro regular. 

Um apontamento final para assinalar que a grande maioria dos poliedros ilustrados até aqui são 

poliedros côncavos (ou, dito de outra forma, não-convexos). Importa, pois, e por contraponto, 

definir o que é um poliedro convexo.  De entre várias definições possíveis (como, por exemplo, 

as de Hopf, 1940, pp. 67; Grünbaum e Klee, 1967, p. 21; ou Ogilvy, 1990, p. 173), destacamos 

a de Alexandrov (2005, p. 8), que estabelece que um poliedro convexo é um corpo delimitado 

por um número finito de polígonos planos, de tal modo que este se situa inteiramente num dos 

semiespaços definidos pelo plano que contém cada um dos polígonos. Conforme Coxeter de-

nota (1973, p. 4), nestas situações, nenhum plano das faces penetra a região interior que pelo 

poliedro é delimitada, conforme acontece, por exemplo, com os poliedros que se mostram nas 

Figuras 15 e 16. Segundo Wenninger(1975, p. 3), um poliedro é convexo se nenhum ângulo 

diedral for superior a 180º. De acordo com esta definição (que vai ao encontro da definição de 

Louis Poinsot, citado por Cromwell, 1987, p. 252) uma tesselação plana, que Coxeter (1973, p. 

61) caracteriza como um polígono degenerado, seria um poliedro convexo.

     

a b c d e 

Figura 14 - Poliedro regular finito com faces poligonais enviesadas de vértices coincidentes 

com os vértices de um cubo, {6π/2/1, 3}. Nas figuras a, b, c e d, ilustram-se as suas quatro faces. 



CAPÍTULO I | Poliedros 

1.1. Conceitos gerais 

21 

 

1.1.2.   Figuras Verticiais de um Poliedro 

A figura verticial de um polígono num determinado vértice é o segmento de reta que tem por 

extremos os pontos médios dos lados que concorrem nesse vértice. A figura verticial de um 

poliedro num vértice V é o polígono que tem por lados as figuras verticiais de todas as faces em 

torno desse vértice. A figura verticial, que não é necessariamente plana, descreve a forma e 

sequência das faces em torno de cada vértice, permitindo-nos compreender a configuração do 

poliedro e caracterizá-lo. Norman Johnson distingue, inclusive, os poliedros uniformes por dez 

grupos distintos13, de acordo com a configuração das suas figuras verticiais (Weisstein, s/d). 

Segundo Coxeter (1973) e Cundy e Rollet (1989), a figura verticial de um vértice V tem por 

vértices os pontos médios de todas as arestas concorrentes em V. Em determinadas circunstân-

cias, porém, a localização dos vértices da figura verticial poderá ser outra. Coxeter e outros 

autores (1954, p. 404), por exemplo, consideram adequado situar os vértices da figura verticial 

à mesma unidade de distância do vértice do poliedro. Nessa situação, concluem, todos os poli-

edros uniformes têm, como figuras verticiais, polígonos cíclicos. Conforme as Figuras 15 e 16 

mostram, os vértices das arestas em torno de outro vértice V pertencem a uma esfera com centro 

nesse vértice, e pertencem, por isso, ao mesmo plano. A secção do poliedro por este plano é a 

figura verticial do poliedro. Nas duas figuras, destaca-se, a amarelo, a secção resultante do plano 

e a azul, a figura verticial com vértices nos pontos médios. 

  

Figura 15 - Secção do icosaedro regular pela esfera 

que, com centro num dos vértices, o intersecta 

segundo a curva representada a vermelho. 

Figura 16 - Secção do cuboctaedro pela esfera 

 com centro num dos vértices, que o intersecta 

segundo a curva representada a vermelho. 

 

13 Grupo 1: Regulares - figuras verticiais poligonais regulares; Grupo 2: Quasirregulares - figuras verticiais retangulares ou ditrigonais; Grupo 

3: Versirregulares - figuras verticiais ortodiagonais; Grupo 4: Truncados regulares - figuras verticiais triangulares isósceles; Grupo 5: Quasi-

quasirregulares - figuras verticiais trapezoidais; Grupo 6: Versiquasirregulares - figuras verticiais dipteroidais; Grupo 7: Truncados quasirre-

gulares - figuras verticiais triangulares escalenas; Grupo 8: Achatados quasirregulares - figuras verticiais pentagonais, hexagonais ou octogo-

nais; Grupo 9: Prismas ou isoedros truncados; Grupo 10: Antiprismas e antiprismas cruzados. 
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Se um poliedro tiver vértices isogonais, isto é, se for possível transformar um vértice qualquer 

noutro vértice através de uma operação de simetria, as figuras verticiais serão idênticas em 

todos os vértices do poliedro. No caso dos poliedros regulares, conforme veremos mais adiante, 

as figuras verticiais são polígonos regulares iguais. 

Nas Figuras 17, 18 e 19, ilustram-se as figuras verticiais, com vértices nos pontos médios das 

arestas, de um dodecaedro pentagonal, de um pequeno dodecaedro estrelado e de um icosaedro 

triakis (que tem faces iguais, mas, ao contrário dos outros dois, não regulares). As figuras ver-

ticiais do dodecaedro da Figura 17 são triângulos equiláteros, enquanto que no poliedro da Fi-

gura 18 (do qual se omitiu uma das faces, para melhor visualização), são pentágonos regulares. 

O poliedro da Figura 19 é definido por faces triangulares isósceles que não estão dispostas de 

modo idêntico em todos os vértices. Por esta razão, as figuras verticiais são polígonos distintos: 

triângulos equiláteros nos vértices em que se intersectam três faces (que Wenninger (1975, p. 

7) designa como trigonais) e decágonos equiangulares não planos, nos vértices em que se inter-

sectam cinco faces. 

   

Figura 17 - As figuras verticiais 

do dodecaedro pentagonal são 

triângulos equiláteros. 

Figura 18 - As figuras verticiais 

do pequeno dodecaedro estre-

lado são pentágonos regulares. 

Figura 19 - As figuras verticiais 

do icosaedro triakis 

não são polígonos congruentes. 
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1.2.1.   Transitividade das faces, arestas e vértices de um poliedro 

Os conceitos de regularidade das faces, arestas e vértices dos poliedros e as propriedades de 

simetria que lhes estão subjacentes podem ser expressos através do conceito de transitividade. 

Segundo Cromwell (1997, p. 367), a transitividade conjuga os conceitos de regularidade e si-

metria e torna explícita a ideia de que certos objetos, ou elementos desses objetos, são equiva-

lentes e indistinguíveis, parecendo ter igual configuração, independentemente daquele para o 

qual foquemos a nossa atenção. A transitividade de um poliedro descreve, ainda segundo o 

mesmo autor, as diferentes direções a partir das quais um poliedro parecerá ter igual configu-

ração. 

Diremos então que um poliedro é transitivo nas suas faces (face-transitive) ou isoedral se, para 

qualquer par de faces, existir uma simetria do poliedro que transforme a primeira face na se-

gunda, de tal modo que o poliedro será sempre visto de igual modo, independentemente da face 

segundo o qual o observemos. Os poliedros deste tipo designam-se, genericamente, por isoedros 

e podem ser rodados livremente (como dados), sendo indistinguíveis a sua posição inicial e 

final. 

Segundo Grünbaum e Shephard (1998, p. 207), todos os isoedros são star-shaped, sendo as 

suas faces (iguais e em número par) também star-shaped, na medida em que existe pelo menos 

um ponto no seu interior a partir do qual toda a superfície do poliedro é visível. Um polígono 

star-shaped caracteriza-se pelo facto de existir pelo menos um ponto (no polígono ou no seu 

interior) que é visível para qualquer outro ponto do polígono. O lugar geométrico dos pontos 

que satisfazem esta condição, que se designa por kernel do polígono, resulta da intersecção dos 

semiespaços definidos por cada um dos lados que se dirigem para o interior do polígono. O 

kernel poderá, assim, corresponder a um ponto ou a um polígono convexo. Se o resultado da 

intersecção for inexistente, o polígono não é star-shaped. Para qualquer polígono convexo, o 

kernel coincide totalmente com o interior do polígono (What-when-how, s.d). 

A Figura 20 mostra o polígono [ABCDEFGH], que é star-shaped, e um ponto K que, pelo facto 

de se localizar no respetivo kernel, é visível para qualquer outro ponto do polígono. Os seg-

mentos de reta que unem K a qualquer ponto do polígono situam-se inteiramente no seu interior. 
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Figura 20 - Todos os lados de [ABCDEFGH] são visíveis a partir do ponto K, 

que se localiza no kernel (destacado a azul) do polígono. 
 

As faces dos isoedros convexos podem ter configuração triangular, quadrangular convexa ou 

pentagonal star-shaped (Cromwell, 1997, p. 368). Cada face tem idêntica relação com as res-

tantes faces, e cada uma delas tem igual relação com o centro de gravidade de poliedro (Pegg, 

s/d). Exemplos de isoedros convexos são as famílias infinitas de bipirâmides e de trapezoedros, 

o disfenóide tetragonal, os poliedros platónicos, e os poliedros de Catalán (Grünbaum e 

Shephard, 1998, p. 78).  

Se um poliedro tiver igual configuração independentemente do vértice segundo o qual o obser-

vemos, diz-se que é transitivo nos seus vértices (vertex-transitive) ou isogonal. Em cada vértice 

de um poliedro isogonal, intersecta-se o mesmo número e tipo de polígonos, dispostos de forma 

idêntica. Por outras palavras, um poliedro isogonal tem vértices congruentes e figuras verticiais 

iguais. Para melhor explicar a transitividade dos vértices, Gillispie e Grünbaum (2019) sugerem 

que se considerem duas cópias iguais de um poliedro. Se este for isogonal, deverá ser possível 

posicionar qualquer vértice do segundo poliedro na localização exata de qualquer vértice do 

primeiro, rodando (ou refletindo, se necessário) o segundo poliedro de modo a que coincida 

exatamente com o primeiro. Exemplos de poliedros isogonais são os prismas de faces regulares, 

o disfenóide tetragonal, os poliedros platónicos, os de Kepler-Poinsot, e os arquimedianos.  

Os poliedros que são, simultaneamente, isoedrais e isogonais designam-se, genericamente, por 

poliedros nobres. Foram estudados por Edmund Hess e Max Brückner nos finais do séc. XIX e 

por Grünbaum, que tem dedicado especial atenção ao seu estudo sistemático e, particularmente, 

aos poliedros isogonais infinitos. A estrelação do icosaedro regular da Figura 13 e o poliedro 

da Figura 21 (que é um dos poliedros-coroa ou estefanóides14 descobertos em 1877 por Hess) 

 

14 Tradução livre do termo “stephanoid”, que Grünbaum (2003) aponta ter sido cunhado por Edmund Hess a partir da palavra grega para coroa: 

 (téphanos). 
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são exemplos de poliedros nobres, assim como o hexacontaedro da Figura 22 que, segundo 

Grünbaum (2003a, pp. 478-481) não chegou a ser descrito por Hess e Brückner, muito embora 

pudesse ter sido enquadrado, com toda a legitimidade, na categoria de poliedro nobre. 

  

Figura 21 - Estefanóide pentagonal, inscritível num prisma pentagonal de faces regulares. 

À esquerda, ilustram-se duas das suas dez faces quadrangulares cruzadas. 

 

  

Figura 22 - Poliedro nobre descrito por Grünbaum, de vértices coincidentes com os do dodecaedro  

pentagonal. À esquerda, ilustram-se duas das suas sessenta faces quadrangulares cruzadas. 

Para além da transitividade das faces e dos vértices de um poliedro, há ainda a considerar a 

transitividade das arestas, no que se refere à equivalência destas segundo simetrias do poliedro  

que, de modo mais informal, poderemos traduzir pela possibilidade de o poliedro ter sempre a 

mesma configuração, independentemente da aresta segundo o qual seja observado. Nestas con-

dições, diz-se que o poliedro é isotoxal ou edge-transitive. 

Não existem poliedros que sejam isotoxais sem serem isogonais, uma vez que a congruência 

das arestas está diretamente relacionada com a congruência dos vértices do poliedro. Todos os 

poliedros transitivos nas arestas são, necessariamente, transitivos nos vértices. O poliedro da 

Figura 23 é transitivo nos vértices (isogonal) e nas arestas (isotoxal), mas não nas faces (que 

são de dois tipos): cada um dos seus vértices é definido pela intersecção de uma face triangular, 
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uma pentagonal, uma face triangular e outra pentagonal; em cada aresta, intersectam-se uma 

face triangular e uma face pentagonal. O poliedro da Figura 24 é transitivo nas faces (isoedral) 

e nas arestas (isotoxal), porque em cada aresta se intersectam dois losangos iguais segundo 

ângulos diedrais iguais, mas não é transitivo nos vértices, porque alguns deles resultam da in-

tersecção de três losangos e, outros, de cinco losangos. Todos os poliedros regulares (como, por 

exemplo, o dodecaedro da Figura 25) são isoedrais, isogonais e isotoxais, uma vez que, em cada 

aresta, se intersectam faces iguais e, em cada vértice, arestas iguais. Para além dos convexos 

regulares, só existem dois poliedros convexos isotoxais e isogonais: o cuboctaedro e o icosido-

decaedro (Johnson, 1966, p. 182). 

 
 

 

Figura 23 - O icosidodecaedro  

arquimediano é um poliedro 

isogonal e isotoxal, porque tem 

vértices e arestas transitivos. 

Figura 24 - O triacontaedro 

rômbico é um poliedro isoedral 

e isotoxal, porque tem faces 

e arestas transitivos. 

Figura 25 - O dodecaedro pentagonal 

é um poliedro isoedral, isotoxal e 

isogonal, porque tem faces, arestas 

e vértices transitivos. 

Existem poliedros isoedrais e isogonais, mas não isotoxais. Os únicos poliedros convexos iso-

edrais e isogonais são os regulares (que são ainda isotoxais) e os disfenóides com faces mutua-

mente congruentes (Grünbaum, 1997, p. 39). O disfenóide tetragonal (que será mais adiante 

ilustrado) é destes um exemplo, porque, sendo isoedral e isogonal, não é isotoxal, dado que as 

suas arestas, tal como os ângulos diedrais, são distintas. 

Importa ainda assinalar que o conceito de transitividade também se reporta às flags de um po-

liedro. Uma flag de um poliedro consiste em qualquer tríade definida por um determinado vér-

tice V, uma aresta E que incide nesse vértice e uma face F que incide nesse vértice e nessa 

aresta, sendo que V, E e A são mutuamente incidentes (Wills, 1988, p. 212). Grünbaum denota 

que um poliedro convexo será regular “provided the set of isometric symmetries of the polyhe-

dron acts transitively on the family of all flags”15 (2009, p. 20), e Segerman (2016, p. 25), que 

um poliedro será regular se for possível transpor uma flag do poliedro para qualquer outra flag, 

 

15 Tradução livre: desde que o conjunto de simetrias isométricas do poliedro atuem transitivamente na família de todas as flags. 
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através de uma operação de simetria. Cromwell (1997, p. 372) acrescenta que a transitividade 

das flags de um poliedro impõe limitações muito restritas, na medida em que, se for apenas 

permitida a simetria de rotação, nenhum poliedro poderá ser considerado como flag-transitive. 

Só admitindo simetrias de reflexão é que seria possível considerar, como flag-transitive, os 

poliedros platónicos, os poliedros de Kepler-Poinsot e a stella octangula. 
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1.2.2.   Poliedros uniformes e poliedros semirregulares 

Um poliedro uniforme ou semirregular é definido por faces regulares que se intersectam de 

modo idêntico em todos os vértices, admitindo simetrias que transformam um dado vértice 

noutro vértice qualquer (Ball e Coxeter, 1987, p. 136). Não sendo necessariamente isoedral nem 

isotoxal, é um poliedro isogonal de vértices indistinguíveis e faces regulares (vertex-transitive 

e facially-regular). 

Grünbaum denota existir na literatura da especialidade alguma confusão no que ao conceito de 

semirregularidade diz respeito, que apelidou de “an enduring error”, por ter conduzido muitos 

investigadores (ao longo de séculos e, pelo menos, até à data em que escreveu o artigo), a co-

meter sérios erros de ordem lógica e matemática  (2009, p. 2), principalmente, no que se refere 

à enumeração de poliedros com tais características. Tais incorreções, refere Grünbaum, derivam 

do facto de as propriedades dos poliedros semirregulares terem sido caracterizadas sem que o 

poliedro fosse considerado como um todo, adotando um critério meramente local, em vez de 

global. Segundo aquele critério, as faces de um poliedro semirregular seriam polígonos regula-

res, sendo a disposição cíclica das faces, em torno de cada vértice, idêntica (2009, p. 3). Por 

outro lado, o critério global estabelece de forma mais completa, que “all the faces are regular 

polygons, and all vertices form one orbit under isometric symmetries of the polyhedron”16. A 

este propósito, Ball e Coxeter (1987, p. 138) tinham já distinguido a semirregularidade segundo 

o critério local (em que cada vértice é definido por igual número e tipo de faces), da isogonali-

dade no sentido estrito do termo, que implica que a aparência do poliedro como um todo seja a 

mesma, se observado a partir de qualquer um dos seus vértices. 

Grünbaum sugere por isso que, para os poliedros que atendam ao critério local, se reserve a 

designação de arquimedianos e, aos poliedros que atendam ao critério global, a designação de 

semirregulares ou uniformes. Esta distinção evitaria a incorreção que o autor detetou em diver-

sos autores (Williams (1979) ou, por exemplo, Wenninger (1975, p. 2)) que descrevem os po-

liedros arquimedianos ou semirregulares adotando o critério local e concluindo, incorreta-

mente, que são treze. Grünbaum observa que, se a definição em causa adotar o critério local, o 

pseudo-rombicuboctaedro deverá ser considerado como o décimo quarto arquimediano, dado 

não existir a condição de transitividade dos vértices. 

 

16 Tradução livre: todas as faces são polígonos regulares, e todos os vértices definem uma órbita segundo as simetrias isométricas do poliedro. 
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As Figuras 26 e 27 mostram os dois poliedros mencionados por Grünbaum (2009, p. 9) para 

exemplificar o conceito de transitividade dos vértices. Se um poliedro for isogonal, deverá ser 

possível posicionar qualquer vértice do segundo poliedro na localização exata de qualquer vér-

tice do primeiro poliedro, rodando ou refletindo o segundo poliedro de modo a que coincida 

perfeitamente com o primeiro. No caso dos poliedros ilustrados, os ângulos diedrais e as figuras 

verticiais (na figura, a vermelho) são iguais. Cada um dos poliedros admite uma circunsfera e 

cada vértice é definido pela intersecção de três faces quadradas e uma face triangular regular. 

Porém, os vértices do poliedro da direita não são indistinguíveis, embora sejam congruentes. 

Se rodássemos ou refletíssemos o poliedro, não seria possível que a sua configuração na posição 

inicial e na posição final fossem idênticas. O poliedro da Figura 27 não é, portanto, transitivo 

nos vértices, ao contrário do poliedro da Figura 26, um dos treze arquimedianos, que é isogonal. 

Basta compararmos as duas figuras, para concluirmos que a parte superior do poliedro da direita 

se encontra rodada, em relação à parte inferior, segundo um ângulo de 45º. O poliedro da Figura 

27 é ainda designado por pseudo-rombicuboctaedro, girobicúpula quadrada alongada (Sólido 

de Johnson J37) ou Sólido de Miller, que, alegadamente, o terá descoberto por engano, ao tentar 

construir um modelo do rombicuboctaedro (Cromwell, 1997, p. 91). 

 
 
 

 
 

Figura 26 - O rombicuboctaedro é isogonal,  

porque os seus vértices são indistinguíveis. 

Figura 27 - O pseudo-rombicuboctaedro não é 

isogonal, porque os seus vértices não são transitivos. 

É possível que Arquimedes tivesse conhecimento do pseudo-rombicuboctaedro (Cromwell, 

1997, p. 91) embora os escritos de Pappus não lhe façam referência e mencionem que Arqui-

medes descobriu treze poliedros (Grünbaum, 2009, p. 5). Malkevitch (1988, p. 85) assinala que 

Kepler, na obra De nive sexangula  de 1611, enunciou que os poliedros semirregulares  existiam 

em número de catorze - no qual se incluiria o pseudo-rombicuboctaedro - embora não tivesse 

chegado a fundamentar a sua afirmação e tivesse afirmado, posterior e detalhadamente (no Li-

vro II do Harmonices Mundi, de 1619), que os poliedros arquimedianos eram, afinal, treze. O 
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rombicuboctaedro e o pseudo-rombicuboctaedro possuem grupos de simetria diferentes (octa-

edral e diedral, respetivamente, assunto que mais adiante abordaremos), mas não existem evi-

dências de que questões de simetria ou de transitividade dos vértices tivessem sido consideradas 

por Kepler (Grünbaum, 2009, p. 10), razão pela qual o pseudo-rombicuboctaedro poderia ter 

sido considerado como o décimo quarto arquimediano.  

Grünbaum vai mais longe, assinalando que, adotando o critério local, a enumeração dos polie-

dros semirregulares deverá ascender a setenta e sete poliedros e não a setenta e cinco, pelo facto 

de se dever incluir, não só o pseudo-rombicuboctaedro mas também o pseudo-quasirrombicu-

boctaedro da Figura 28 descrito por Hughes Jones em 1994 (Grünbaum, 2009, p. 12). Estes 

dois pseudo-poliedros partilham idênticas características, na medida em que satisfazem o cri-

tério local, mas não o global. 

As Figuras 28 e 29 ilustram, respetivamente, o quasirrombicuboctaedro (ou grande rombicu-

boctaedro) e o pseudo-quasirrombicuboctaedro, definidos por três faces quadradas e uma face 

triangular em cada vértice. Note-se que, de modo idêntico aos poliedros das Figuras 26 e 27, a 

parte superior do poliedro à direita se encontra rodada, por comparação com a parte superior do 

poliedro da esquerda, segundo um ângulo de 45º. 

  

Figura 28 - O quasirrombicuboctaedro é um poliedro côncavo (semirregular). A imagem da esquerda ilustra 

as nove faces quadradas e as quatro faces triangulares que são comuns ao pseudo-quasirrombicuboctaedro.  
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Figura 29 - O pseudo-quasirrombicuboctaedro é um poliedro côncavo (não semirregular). 

A imagem da esquerda destaca, com a cor azul, as faces triangulares que, na parte superior do 

pseudo-poliedro, diferem das faces triangulares do poliedro da figura anterior. 

Com o objetivo de introduzir uma distinção de ordem semântica, e tendo em consideração a 

definição anterior, ao longo desta investigação, reservaremos a designação de semirregulares 

para os poliedros isogonais com faces regulares que não têm, nem faces iguais, nem arestas 

transitivas (isto é, os que não são nem regulares nem quasirregulares). Por contraponto, reser-

varemos a designação de uniformes para as categorias de poliedros finitos regulares, quasirre-

gulares e semirregulares que, no total, perfazem setenta e cinco poliedros. Sob esta designação 

consideram-se ainda, para além das famílias infinitas de prismas e antiprismas semirregulares, 

os seguintes: cinco poliedros convexos regulares (platónicos); dois poliedros convexos quasir-

regulares (arquimedianos); onze poliedros convexos semirregulares (arquimedianos); quatro 

poliedros côncavos regulares (de Kepler-Poinsot); cinco poliedros côncavos quasirregulares; 

nove hemipoliedros quasirregulares; e trinta e nove poliedros semirregulares côncavos17 (os 

hemipoliedros caracterizam-se pelo facto de algumas faces conterem o centro do poliedro). 

 

17 As designações dos trinta e nove poliedros côncavos semirregulares são as seguintes (o código atribuído indica o número do modelo respetivo 

em Wenninger (1975)): pequeno cubicuboctaedro (W69); pequeno icosicosidodecaedro (W71); pequeno dodecicosidodecaedro (W72); pe-

queno rombidodecaedro (W74); grande dodecaedro truncado (W75); rombidodecadodecaedro (W76); grande cubicuboctaedro (W77), ilus-

trado na Figura 82; cuboctaedro cuboctatruncado (W79); grande dodecicosidodecaedro ditrigonal (W81), ilustrado na Figura 85; pequeno 

dodecicosidodecaedro ditrigonal (W82); icosidodecadodecaedro (W83); icosidodecaedro icosidodecatruncado (W84); quasirrombicuboctae-

dro (W85), ilustrado na Figura 28; pequeno rombihexaedro (W86); grande icosicosidodecaedro (W88), ilustrado na Figura 86; pequeno dode-

cicosaedro (W90); hexaedro quasitruncado (W92), ilustrado na Figura 377; cuboctaedro quasitruncado (W93), ilustrado na Figura 374; grande 

icosaedro truncado (W95); rombicosaedro (W96); pequeno dodecaedro estrelado quasitruncado (W97); dodecaedro quasitruncado (W98); 

grande dodecicosidodecaedro (W99); grande dodecicosaedro (W101), ilustrado na Figura 84; grande rombihexaedro (W103), ilustrado na 

Figura 81; grande dodecaedro estrelado quasitruncado (W104); quasirrombicosidodecaedro (W105); grande icosidodecaedro quasitruncado 

(W108); grande rombidodecaedro (W109); pequeno icosicosidodecaedro achatado (W110); dodecadodecaedro achatado (W111); icosidode-

cadodecaedro achatado (W112); grande icosidodecaedro achatado invertido (W113); dodecadodecaedro achatado invertido (W114); grande 

dodecicosidodecaedro achatado (W115); grande icosidodecaedro achatado (W116); grande icosidodecaedro retroachatado invertido (W117); 

pequeno icosidodecaedro retroachatado invertido (W118); grande dirrombicosidodecaedro (W119). 
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Segundo Har'el, Z. (1993, p. 1), os cinquenta e três poliedros côncavos quasirregulares e semir-

regulares (isto é, além dos platónicos, arquimedianos e de Kepler-Poinsot), foram descobertos 

entre os anos de 1880 e 1930. Segundo Cutler e Schulte (2011, p. 2), dois côncavos uniformes 

foram descobertos por Hess em 1878, e por Badoureau e Pitsch em 1881. Estes dois autores 

descobriram, de forma independente, quarenta e um poliedros côncavos uniformes. Os restantes 

doze foram descobertos por Coxeter e Miller entre 1930 e 1932 (Coxeter e outros autores, 1954, 

p. 51), tendo a lista dos setenta e cinco poliedros uniformes sido publicada por Coxeter, Lon-

guet-Higgins e Miller em 1954. Hart (1996b) denota que esta lista só foi considerada completa 

depois da investigação que Skilling levou a cabo com recurso a meios computacionais. Nos 

capítulos seguintes serão ilustrados todos os poliedros convexos uniformes; e, dos côncavos, 

todos os regulares e quasirregulares e alguns semirregulares.  
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1.2.3.   Poliedros Regulares18 

Schulte e Wills (1986) referem que as figuras regulares têm sido estudadas segundo perspetivas 

tão distintas que, ao longo de mais de duzentos anos, a própria conceção de regularidade evoluiu 

(a par dos conceitos de polígono e de poliedro, conforme vimos na Secção 1.1.1 do Capítulo I). 

Os mais recentes desenvolvimentos no estudo sistemático das configurações regulares em es-

paços euclidianos refletem as influências profundas da obra clássica de Coxeter e, entre outros 

autores, de Grünbaum, que aborda o conceito segundo uma nova abordagem combinatória 

(1986, p. 253). Antes do final da década de 1920, não se consideravam como regulares outros 

poliedros além dos platónicos e dos de Kepler-Poinsot. Distintas conceções de poliedro, porém, 

vieram permitir que se considerassem nesta categoria: as tesselações planas regulares (como 

poliedros com faces regulares em número infinito, segundo Coxeter, 1999, p. 76); os poliedros 

de Petrie-Coxeter (poliedros infinitos com faces regulares); e ainda, com as investigações de 

Grünbaum e Dress de finais da década de 1970, poliedros finitos e infinitos regulares com faces 

não-planares. 

Um poliedro é regular se todos os seus vértices forem indistinguíveis e definidos por faces 

regulares iguais. Tais condições determinam que os ângulos sólidos de todos os vértices do 

poliedro são iguais, sendo também iguais os ângulos diedrais entre pares de faces adjacentes. 

Seja qual for a face, aresta ou vértice segundo o qual observemos um poliedro regular, a sua 

configuração será sempre idêntica, pelo facto de as faces serem iguais e os vértices e ângulos 

diedrais serem também iguais. São, portanto, poliedros isoedrais, isotoxais e isogonais.  

Com o objetivo de simplificar a definição de regularidade, Coxeter substituiu a referência a 

ângulos sólidos dos vértices do poliedro (que caracteriza de “rather troublesome” (1973, p. 15), 

isto é, algo problemáticos) pelas suas figuras verticiais que, no caso dos poliedros regulares, 

são polígonos regulares iguais. O conceito de ângulo sólido do vértice de um poliedro que, 

segundo Fernandes, é a “porção de espaço limitada por sucessivos ângulos planos, com o 

 

18 Nota sobre as notações adotadas para os polígonos regulares e poliedros uniformes: Ao longo desta investigação, será utilizado o símbolo 

de Schläfli para identificar polígonos regulares, poliedros regulares (finitos e infinitos) e, de acordo com a adaptação referida por Coxeter 

(1973, p. 69), poliedros quasirregulares e arquimedianos. 

O símbolo {p} identifica um polígono regular, em que p corresponde ao número de lados do polígono. O número p será inteiro, se o polígono 

for convexo (por exemplo: {5}, {6} e {7}, respetivamente, para o pentágono regular, o hexágono regular e o heptágono regular); e racional, se 

se tratar de um polígono estrelado regular (por exemplo: {5/2} para o pentagrama e {7/2} e {7/3} para os heptagramas de densidade 2 e 3, 

respetivamente). 

No caso do símbolo {p, q} utilizado para identificar poliedros regulares, p corresponde ao número de lados das faces poligonais e q corresponde 

ao número de faces em torno de cada vértice, sendo p > 2, q > 2 e (p - 2) (q - 2) < 4 (Coxeter, Longuet-Higgins, e Miller, 1954, p. 430). Um 

cubo, por exemplo, é identificado pelo símbolo {4, 3}, uma vez que em cada vértice se intersectam três quadrados; um icosaedro regular terá 

por símbolo {3, 5}, dado que em cada vértice se intersectam cinco triângulos equiláteros. O símbolo do pequeno dodecaedro estrelado, por 

exemplo, corresponde a {5/2, 5} porque em cada vértice se intersectam cinco pentagramas. 
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mesmo vértice, tendo dois a dois um lado comum” (1967, p. 344), torna-se mais claro se con-

siderarmos uma esfera que, com centro nesse vértice, intersecte o poliedro. O resultado desta 

intersecção, no caso dos poliedros que se ilustram na Figura 30, por exemplo, são três pontos 

situados nas arestas que concorrem nesse vértice. Estes pontos são ainda os vértices da figura 

verticial respetiva que, em ambos os casos, são triângulos equiláteros. A área de cada uma das 

porções de superfície esférica que se destacam na Figura 30, medida em estereorradianos, cor-

responde ao ângulo sólido subentendido pelo vértice em causa. Para os dois poliedros da Figura 

30, tanto os ângulos sólidos como as figuras verticiais são iguais entre si. 
  

Figura 30 – O resultado da intersecção de uma esfera com centro num dos vértices de um tetraedro 

(à esquerda) ou de um cubo (à direita) são três pontos de cada uma das arestas que concorrem nesse vértice. 

Estes pontos definem a figura verticial desse vértice do poliedro. A área de cada porção 

de superfície esférica representada corresponde ao ângulo sólido subentendido pelo vértice em causa. 

Deste modo, é possível estabelecer que um poliedro é regular se as suas faces e figuras verticiais 

forem todas regulares (1973, p. 16). As Figuras 31, 32 e 33 ilustram os contraexemplos referidos 

por Coxeter (1973, p. 15) para demonstrar que um poliedro é regular se e só se tiver faces 

regulares iguais e ângulos sólidos iguais. 

 

 

xx 

Figura 31 - A bipirâmide 

triangular não é regular, 

porque, apesar de ter faces 

regulares iguais, tem ângulos 

sólidos diferentes. 

Figura 32 - o antiprisma heptagonal 

não é regular, porque, 

apesar de ter vértices iguais 

e ângulos sólidos iguais, 

não tem faces iguais. 

Figura 33 - O disfenóide tetragonal 

não é regular, porque, embora tenha 

faces iguais e ângulos sólidos iguais 

e admita uma insfera e uma 

circunsfera, tem faces isósceles. 
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Na simbologia de Schläfli para poliedros regulares (segundo a qual, recordamos, um número q 

de polígonos com número p de lados se intersecta em cada vértice do poliedro), podemos cons-

tatar que q corresponde ao número de lados da figura verticial. Refira-se, a título de exemplo: 

o dodecaedro {5, 3} em cujos vértices se intersectam três pentágonos regulares, tem, por figuras 

verticiais, triângulos equiláteros; o pequeno dodecaedro estrelado {5/2, 5}, cujas figuras verti-

ciais são pentágonos regulares; e o grande dodecaedro {5, 5/2} que tem pentagramas por figuras 

verticiais. As Figuras 34, 35 e 36 mostram uma das figuras verticiais (com vértices nos pontos 

médios das arestas) de cada um destes poliedros. 

 

 

 
 

Figura 34 - As figuras verticiais 

do dodecaedro pentagonal são 

triângulos equiláteros. 

Figura 35 - As figuras verticiais 

do pequeno dodecaedro estrelado 

são pentágonos regulares.  

Figura 36 - As figuras verticiais 

do grande dodecaedro 

são pentagramas regulares. 

Euclides demonstrou que, para cada um dos poliedros convexos regulares, existe uma esfera 

que contém todos os seus vértices, e que estes, por sua vez, dividem essa superfície esférica em 

partes iguais (Euclid e Densmore, 2017, pp. 463-477). Coxeter (1973, p. 16) acrescenta que 

todos os poliedros regulares [finitos] admitem três esferas concêntricas: a esfera circunscrita ou 

circunsfera (Figura 37) que contém os vértices do poliedro e as circunferências circunscritas a 

todas as faces; a esfera intermédia, interesfera, midesfera ou esfera de reciprocação (Figura 38) 

que contém os pontos médios das arestas e as circunferências inscritas em cada uma das faces; 

e a esfera inscrita ou insfera (Figura 39), que é tangente ao centro das faces do poliedro. Em 

determinados poliedros não regulares, a midesfera não é tangente ao poliedro nos pontos mé-

dios das arestas. 

Nos poliedros regulares, a linha perpendicular ao centro de cada face intersecta a linha que é 

perpendicular ao plano da figura verticial e passa pelo seu centro, num ponto O. Este ponto O 

é o baricentro ou centroide do poliedro e centro destas três importantes esferas (Coxeter, 1973, 

p. 16). 
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Figura 37 - A circunsfera do 

dodecaedro pentagonal contém os 

vértices e a circunferência 

circunscrita a cada face (a azul). 

Figura 38 - A midesfera do 

dodecaedro pentagonal contém os 

pontos médios das arestas e a 

circunferência inscrita em cada face. 

Figura 39 - A insfera do 

dodecaedro pentagonal é 

tangente ao centro de 

todas as faces. 

As Figuras 40 a 48 mostram a divisão da circunsfera de cada um dos poliedros regulares. Esta 

divisão resulta da projeção das arestas sobre a circunsfera, tendo o baricentro como origem da 

projeção. As calotes esféricas definidas pelas arestas dos polígonos esféricos que correspondem 

a cada uma das faces do poliedro (Coxeter e outros autores, 1954, p. 405), são delimitadas por 

arcos de circunferências máximas que se destacam a cinzento nas Figuras 40 a 48. 

  

Figura 40 - Tetraedro regular e 

respetivos triângulos esféricos. 

Figura 41 - Hexaedro regular 

e respetivos quadrados esféricos. 

  

Figura 42 - Octaedro regular 

e respetivos triângulos esféricos.  
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Figura 43 - Dodecaedro regular 

e respetivos pentágonos esféricos. 

Figura 44 - Icosaedro regular 

e respetivos triângulos esféricos. 

  

Figura 45 -Pequeno dodecaedro estrelado 

e respetivos pentagramas esféricos. 

Figura 46 - Grande dodecaedro 

e respetivos pentágonos esféricos. 

  

Figura 47 - Grande dodecaedro estrelado 

e respetivos pentagramas esféricos. 

Figura 48 - Grande icosaedro 

e respetivos triângulos esféricos. 



CAPÍTULO I | Poliedros 

1.2. Poliedros de faces regulares 

38 

 

Pelo interesse das relações que estabeleceu entre os poliedros regulares e as suas figuras verti-

ciais19, ilustraremos, entre as Figuras 49 e 63, cinco das oito classes de poliedros regulares20 

definidas por Grünbaum em 1977 (pp. 6-7): 

Classe 1 

Poliedros platónicos (Figura 49 a 53): poliedros regulares finitos em que tanto as faces como 

as figuras verticiais são polígonos convexos: tetraedro {3, 3}, hexaedro {4, 3} (ou cubo), octa-

edro {3, 4}, dodecaedro {5, 3} e icosaedro {3, 5}. 

 

  

Figura 49 – Em cada vértice do 

 tetraedro {3, 3}, intersectam-se 

três faces triangulares regulares. 

As figuras verticiais são 

triângulos equiláteros. 

Figura 50 - Em cada vértice do 

hexaedro {4, 3}, intersectam-se 

três faces quadradas. 

As figuras verticiais são 

triângulos equiláteros. 

Figura 51 - Em cada vértice do 

 octaedro {3, 4}, intersectam-se 

quatro faces triangulares 

regulares. As figuras verticiais 

são quadrados. 
  

Figura 52 - Em cada vértice do 

 dodecaedro {5, 3}, intersectam-se 

três faces pentagonais regulares. 

As figuras verticiais são triângulos equiláteros. 

Figura 53 - Em cada vértice do 

 icosaedro {3, 5}, intersectam-se 

cinco faces triangulares regulares. 

As figuras verticiais são pentágonos regulares. 

Estes cinco poliedros são, habitualmente, designados como platónicos, pelo facto de Platão os 

ter discutido no Timeu, embora tivesse sido Teeteto (c. 369 a.C.) quem inicialmente os descre-

veu, conforme refere um escólio sobre o Livro XIII dos Elementos (Taylor, 1997, p. 255): 

 

19 Uma figura verticial dos poliedros das Figuras 49 a 56 e 61 a 63 está representada a vermelho e, nos das Figuras 57 a 60, a amarelo. 
20 As seguintes classes de poliedros, por terem faces poligonais não planares e/ou infinitas, não se enquadram no âmbito desta investigação: 

Classe 5: Poliedros regulares finitos com faces poligonais não-planares finitas: dos quais existem nove (e um deles se ilustra na Figura 14); 

Classe 6: Poliedros regulares infinitos com faces poligonais não-planares finitas: três famílias infinitas e três poliedros distintos; 

Classe 7: Poliedros regulares com faces poligonais em zig-zag: seis famílias infinitas; 

Classe 8: Poliedros regulares com faces poligonais helicoidais: cinco poliedros distintos e três famílias infinitas. 
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In this book, the thirteenth, the five figures called Platonic are described. However, they are 

not Plato’s. Three of the five are Pythagorean, the cube, the pyramid, and the dodecahedron; 

the octahedron and the icosahedron belong to Theaetetus. They are called Platonic because 

Plato mentions them in the Timaeus.21 

 

Classe 2 

Tesselações planas regulares (Figuras 54 a 56): poliedros regulares infinitos em que tanto as 

faces como as figuras verticiais são polígonos convexos: na {3, 6}, {4, 4} e {6, 3}.  

   

Figura 54 - Em cada vértice da 

 tesselação {3, 6} intersectam-se 

seis triângulos equiláteros. 

As figuras verticiais são 

hexágonos regulares. 

Figura 55 - Em cada vértice da 

tesselação {4, 4}, intersectam-se 

quatro quadrados. 

As figuras verticiais 

são quadrados. 

Figura 56 - Em cada vértice da 

tesselação {6, 3}, intersectam-se 

três hexágonos regulares. 

As figuras verticiais são 

triângulos equiláteros. 

Classe 3 

Poliedros de Kepler-Poinsot (Figura 57 a 60): poliedros regulares finitos em que as faces são 

poligonais convexas e as figuras verticiais são polígonos estrelados ou vice-versa: pequeno do-

decaedro estrelado {5/2, 5}, grande dodecaedro {5, 5/2}, grande dodecaedro estrelado {5/2, 3} 

e grande icosaedro {3, 5/2}. 

Estes quatro poliedros são côncavos e designam-se, como já vimos, por poliedros de Kepler-

Poinsot, por se dever a Kepler a descrição do pequeno dodecaedro estrelado e do grande dode-

caedro estrelado; e a Poinsot (que desconhecia os estudos prévios de Kepler, de acordo com 

Cromwell, 1997, p. 251), não apenas a descrição destes e do grande dodecaedro e grande ico-

saedro), mas também o reconhecimento dos quatro poliedros estrelados como regulares.  

 

21 Tradução livre: Neste livro, o décimo terceiro, as cinco figuras designadas como platónicas são descritas. No entanto, a sua descoberta não 

se deve a Platão. Três das cinco são pitagóricas: o cubo, a pirâmide e o dodecaedro; o octaedro e o icosaedro pertencem a Teeteto. Chamam-

se platónicas porque Platão as menciona no Timeu. 
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Figura 57 - Em cada vértice do pequeno dodecaedro 

estrelado {5/2, 5} intersectam-se cinco faces 

pentagramáticas regulares. As figuras verticiais 

são pentágonos regulares. 

Figura 58 - Em cada vértice do 

 grande dodecaedro {5, 5/2} intersectam-se 

cinco faces pentagonais regulares. 

As figuras verticiais são pentagramas regulares. 

  
Figura 59 - Em cada vértice do 

grande dodecaedro estrelado {5/2, 3} 

intersectam-se três faces pentagramáticas regulares. 

As figuras verticiais são triângulos equiláteros 

Figura 60 - Em cada vértice do 

grande icosaedro {3, 5/2} intersectam-se 

cinco faces triangulares regulares. 

As figuras verticiais são pentagramas regulares. 

Classe 4 

Poliedros de Petrie-Coxeter (Figuras 61 a 63): poliedros regulares infinitos22 que têm faces po-

ligonais convexas e polígonos antiprismáticos como figuras verticiais: {4, 6|4}, {6, 4|4}, e {6, 

6|3}. Para a identificação destes poliedros, Coxeter adaptou o símbolo de Schläfli para {p, q|n} 

 

22 Na versão portuguesa do livro de Wells, D. (1991) The Penguin Dictionary of Curious and Interesting Geometry. London: Penguin, a entrada 

relativa a estes poliedros surge traduzida para “colmeias” (Wells, 1998, pp. 51-52). Por considerarmos que esta tradução não é apropriada (pelo 

facto de o termo honeycomb se utilizar para tesselações), designaremos estes poliedros como de Petrie-Coxeter ou poliedros regulares infinitos. 
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significando que, em torno de cada vértice, existem q polígonos com número p de lados e es-

paços vazios (holes) com número n de lados. Conway, Burgiel e Goodman-Strauss (2008, p. 

333) apelidaram-nos, respetivamente, de cubo multiplicado (ou mucubo), octaedro multipli-

cado (muoctaedro) e tetraedro multiplicado (ou mutetraedro). 

 

Figura 61 - Em cada vértice do cubo multiplicado {4, 6|4} intersectam-se 

seis faces quadradas. As figuras verticiais são polígonos de Petrie de um cubo. 
 

 

Figura 62 - Em cada vértice do octaedro multiplicado 6, 4|4} intersectam-se 

quatro faces hexagonais regulares. As figuras verticiais são quadrângulos antiprismáticos. 
 

Figura 63 - Em cada vértice do tetraedro multiplicado {6, 6|3} intersectam-se 

seis faces hexagonais regulares. As figuras verticiais são hexágonos antiprismáticos. 
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1.2.4.   Poliedros quasirregulares 

Um poliedro quasirregular é definido por faces regulares de dois tipos diferentes, estando cada 

uma delas inteiramente rodeada por faces de outro tipo, sendo iguais os ângulos diedrais entre 

cada par. Admite simetrias que transformam um dado vértice noutro vértice qualquer (Ball e 

Coxeter, 1987, p. 136). Embora cada aresta resulte da intersecção de duas faces diferentes, em 

todos os vértices, a disposição das faces é idêntica. Diremos por isso que, tanto as arestas como 

os vértices dos poliedros quasirregulares são transitivos e que o poliedro é isotoxal e isogonal. 

Apesar de as faces serem regulares e de tipos distintos, as figuras verticiais são iguais, cíclicas 

e equiangulares, embora não regulares (Coxeter, 1973, p. 17). 

Para os poliedros quasirregulares, adapta-se a simbologia de Schläfli para {𝑝
𝑞

}, {𝑞
𝑝

} ou 𝑟 {𝑝, 𝑞}, 

denotando que o poliedro quasirregular é a região interior comum ao poliedro {p} e ao recíproco 

{q}, ou vice-versa. A configuração dos vértices pode ser indicada através de (p, q, p, q). 

Só existem dois poliedros convexos quasirregulares e ambos são arquimedianos: o cuboctaedro   

{3
4
} e o icosidodecaedro {3

5
}. Pelo facto de a sequência das faces ser, para cada vértice, cíclica - 

respetivamente, (3, 4 ,3 ,4) e (3, 5, 3, 5) -, as arestas de cada um destes poliedros têm a particu-

laridade de definir um sistema de polígonos equatoriais que se inscrevem em circunferências 

máximas da circunsfera, projetando-se as suas arestas em geodésicas da esfera (Kappraff, 1990, 

p. 300). Conforme as Figuras 64 e 65 mostram, as arestas do cuboctaedro definem quatro he-

xágonos equatoriais; e as arestas do icosidodecaedro, seis decágonos equatoriais.  

 

 

Figura 64 - As arestas do cuboctaedro definem quatro 

hexágonos equatoriais. dos quais se destaca um. 

Figura 65 - As arestas do icosidodecaedro definem 

seis decágonos equatoriais, dos quais se destaca um. 

As faces destes poliedros correspondem às figuras verticiais dos convexos regulares que os 

circunscrevem, coincidindo os seus vértices com os pontos médios das arestas destes últimos: 
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os vértices do cuboctaedro correspondem aos pontos médios das arestas do cubo ou do octae-

dro; e os vértices do icosidodecaedro, aos pontos médios das arestas do dodecaedro ou do ico-

saedro. Ao processo de truncatura de um poliedro pelos pontos médios das arestas atribui-se a 

designação de retificação (Weisstein, s/d). Qualquer um dos convexos quasirregulares pode ser 

obtido por truncatura dos convexos regulares que lhes dão origem, nos pontos médios das suas 

arestas. O único poliedro convexo regular que pode ser obtido por truncatura de outro convexo 

regular é o octaedro, uma vez que os seus vértices coincidem com os pontos médios das arestas 

de um tetraedro regular. As arestas do octaedro definem três quadrados inscritos em três cir-

cunferências máximas da circunsfera (ver Figura 42) que, de modo semelhante ao cuboctaedro 

e ao icosidodecaedro, são os polígonos equatoriais do octaedro.  

As Figuras 66 e 67 ilustram os côncavos quasirregulares que, de modo idêntico aos convexos, 

são obtidos por truncatura dos regulares estrelados, nos pontos médios das suas arestas: 

- o grande dodecadodecaedro {5/2
5

} da Figura 66 (que Wenninger apelida de dodecadode-

caedro, 1975, p. 112), é definido por doze faces pentagramáticas e doze faces pentagonais 

regulares e obtido por truncatura das arestas do pequeno dodecaedro estrelado ou do 

grande dodecaedro; 

- o grande icosidodecaedro {5/2
3

} da Figura 67, com doze faces pentagramáticas e vinte 

faces triangulares regulares, é obtido por truncatura das arestas do grande dodecaedro 

estrelado ou do grande icosaedro (Wenninger, 1975, p. 147). 

  

Figura 66 - As arestas do grande dodecadodecaedro  

definem dez hexágonos regulares equatoriais, dos 

quais se destaca um. 

Figura 67 - As arestas do grande icosidodecaedro 

definem decagramas {10/3} equatoriais, 

dos quais se destaca um. 

As designações para cada um destes poliedros correspondem às adotadas por Cundy e Rollet, 

(1989, p. 123). Tal como para os convexos quasirregulares, as circunferências máximas que 
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circunscrevem cada polígono equatorial dividem a circunsfera em dois hemisférios e o poliedro 

em partes iguais. Os polígonos equatoriais do grande dodecadodecaedro e do grande icosido-

decaedro são, respetivamente, hexágonos regulares e decagramas {10/3}. 

Coxeter e outros autores (1954, p. 412) assinalam como característica de todos os poliedros 

quasirregulares, o facto de os seus vértices coincidirem com os vértices de um poliedro convexo 

regular ou de um poliedro convexo quasirregular. Os vértices dos poliedros côncavos das Figu-

ras 66 e 67, por exemplo, coincidem com os vértices de um icosidodecaedro. Esta particulari-

dade permite-nos concluir que qualquer poliedro quasirregular pode ser determinado por face-

tamento de um poliedro convexo regular ou quasirregular, conforme veremos mais adiante. 

Coxeter (1954, p. 413) destaca que os três poliedros quasirregulares seguintes (cujas designa-

ções seguem Wenninger (1975, pp. 106, 135 e 123)) partilham, entre si, os mesmos vinte vér-

tices, igual número de arestas (60) e os vértices das figuras verticiais: 

- o pequeno icosidodecaedro ditrigonal (Figura 68) com vinte faces triangulares regulares 

e doze faces pentagramáticas; 

- o grande icosidodecaedro ditrigonal (Figura 69) definido por vinte faces triangulares re-

gulares (que são comuns ao pequeno icosidodecaedro ditrigonal) e doze faces pentagonais 

regulares, comuns ao dodecadodecaedro ditrigonal; 

- e o dodecadodecaedro ditrigonal (Figura 70) composto por doze faces pentagonais regu-

lares e doze pentagramáticas, que são comuns ao pequeno icosidodecaedro ditrigonal.   

Os lados menores das figuras verticiais destes três poliedros são, respetivamente, figuras verti-

ciais das faces pentagramáticas, das faces triangulares e das faces pentagonais. Contrariamente 

aos anteriores quasirregulares, não é possível definir polígonos equatoriais a partir das arestas 

destes três poliedros, que têm os vértices em comum com o dodecaedro pentagonal.  

A designação ditrigonal destes poliedros indica que em cada vértice se intersectam, alternada-

mente, seis faces de dois tipos diferentes, sendo as figuras verticiais hexágonos irregulares (cí-

clicos) com ângulos ao centro alternadamente iguais.  
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Figura 68 - As faces pentagramáticas do pequeno icosidodecaedro ditrigonal pertencem às faces do 

dodecaedro pentagonal. O hexágono (à esquerda, a amarelo; e à direita, a vermelho) é uma figura verticial. 

   

 

 

Figura 69 - As faces triangulares e pentagonais do grande icosidodecaedro ditrigonal coincidem, 

respetivamente, com as faces iguais do pequeno icosidodecaedro ditrigonal e do dodecadodecaedro 

ditrigonal. O hexágono unicursal (à esquerda, a amarelo; e à direita, a vermelho) é uma figura verticial. 

 

 
 

 

Figura 70 - As faces pentagonais do dodecadodecaedro ditrigonal têm vértices em comum com o 

pequeno icosidodecaedro ditrigonal. O hexágono unicursal (à esquerda, a amarelo; e à direita, 

a vermelho) é uma figura verticial. 
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Os restantes poliedros quasirregulares são hemipoliedros, em que algumas faces diametrais, 

delimitadas pelos polígonos equatoriais, contêm o centro do poliedro. Cundy e Rollet (1989, p. 

195) identificam-nos como poliedros arquimedianos com planos diametrais, pela congruência 

dos seus vértices e arestas e pelo facto de as suas faces, de dois tipos, serem regulares. Nas 

Figuras 71 a 79, mostram-se estes nove hemipoliedros quasirregulares, destacando-se as faces 

diametrais com as respetivas circunferências máximas.  

- O tetrahemihexaedro ou tetratriedro (Figura 71) é definido por sete faces regulares, sendo 

três delas hexagonais e perpendiculares entre si e as outras três, triangulares. 

- O octahemioctaedro ou octatetraedro (Figura 72) é definido por quatro faces hexagonais 

diametrais e oito faces triangulares.  

- O cubohemioctaedro ou hexatetraedro (Figura 73) tem em comum com o octahemiocta-

edro as faces hexagonais diametrais. As restantes seis faces são quadradas. 

  
 

 

Figura 71 - Os vértices (3, 6, 3, 6) 

do tetrahemihexaedro ou tetratrie-

dro coincidem com os vértices do 

octaedro regular. 

 

Figura 72 - Os vértices (3, 6, 3, 6) 

do octahemioctaedro ou 

octatetraedro coincidem com os 

vértices do cuboctaedro. 
 

Figura 73 - Os vértices (4, 6, 4, 6) 

do cubohemioctaedro ou 

hexatetraedro coincidem com os 

vértices do cuboctaedro.   
 

- O pequeno icosihemidodecaedro ou icosihexaedro (Figura 74) tem, em comum com o 

icosidodecaedro, os trinta vértices e as vinte faces triangulares. As doze faces pentagonais 

do arquimediano, porém, são substituídas por seis decágonos diametrais. 

- O pequeno dodecahemidodecaedro ou dodecahexaedro (Figura 75) partilha as faces dia-

metrais com o pequeno icosihemidodecaedro. As restantes doze faces são as pentagonais 

comuns ao icosidodecaedro. 
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Figura 74 - Os vértices (3, 10, 3, 10) do pequeno 

icosihemidodecaedro ou icosihexaedro coincidem 

com os vértices do icosidodecaedro. 

Figura 75 - Os vértices (5, 10, 5, 10) do pequeno 

dodecahemidodecaedro ou dodecahexaedro 

coincidem com os vértices do icosidodecaedro. 

- O grande dodecahemicosaedro (Figura 76) é definido por doze faces pentagonais regula-

res e dez faces hexagonais regulares diametrais; 

- As dez faces hexagonais do pequeno dodecahemicosaedro (Figura 77) são comuns ao 

grande dodecahemicosaedro, e as doze faces pentagramáticas pertencem ao plano das 

faces pentagonais do icosidodecaedro.  

  

Figura 76 - Os vértices (5, 6, 5, 6)  

do grande dodecahemicosaedro coincidem 

com os vértices do icosidodecaedro.   
 

Figura 77 - Os vértices (5/2, 6, 5/2, 6) 

do pequeno dodecahemicosaedro coincidem 

com os vértices do icosidodecaedro. 
 

- as doze faces pentagramáticas do grande dodecahemidodecaedro (Figura 78) são comuns 

ao grande icosidodecaedro da Figura 67. As restantes seis, são decagramas equatoriais; 

- As vinte faces triangulares do grande icosihemidodecaedro (Figura 79) são comuns ao 

grande icosidodecaedro. As restantes seis faces são decagramas equatoriais. 
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Figura 78 - Os vértices (5/2, 10/3, 5/2, 10/3)  

do grande dodecahemidodecaedro 

são comuns ao icosidodecaedro. 

Figura 79 - Os vértices (3, 10/3, 3, 10/3) 

do grande icosihemidodecaedro coincidem 

com os vértices do icosidodecaedro. 

Estes poliedros são, como os anteriores, isogonais e isotoxais. As designações destes poliedros 

seguem Wenninger (1975). As que se mencionam em segundo lugar nos cinco primeiros poli-

edros, são as referidas por Coxeter em 1939. 
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1.2.5.   Poliedros semirregulares 

Sob esta designação, consideramos os poliedros isogonais que não são nem regulares, nem qu-

asirregulares e, conforme Kepler (secundado, entre outros, por Johnson (1966, p. 169) e Cundy 

e Rollet (1989, p. 100)) incluímos as cinco famílias infinitas de prismas e antiprismas de faces 

regulares, onde se incluem os prismas com bases convexas, os prismas com bases poligramáti-

cas, os antiprismas com bases convexas, os antiprismas com bases poligramáticas e os antipris-

mas cruzados com bases poligramáticas. Importa acrescentar que o cubo é um caso particular 

dos prismas e que o tetraedro e octaedro regulares são casos particulares dos antiprismas (res-

petivamente, digonal e triangular). Nas Figuras 80 e 83 mostram-se o cubo truncado e o dode-

caedro truncado, ambos convexos semirregulares; nas Figuras 81 e 82: o grande rombihexaedro 

e o grande cubicuboctaedro que têm vértices em comum com o cubo truncado; e, nas Figuras 

84, 85 e 86, três côncavos semirregulares, com vértices em comum com o dodecaedro truncado. 

 

 

Figura 80 – O cubo truncado é definido por seis faces 

octogonais e oito faces triangulares regulares. 
 

 

 

Figura 81 - O grande rombihexaedro é definido  

por doze faces quadradas e seis octagramáticas 8/3 

(que são comuns ao grande cubicuboctaedro). 

Figura 82 - Em cada vértice do grande 

cubicuboctaedro intersectam-se duas faces 

octagramáticas, uma triangular e uma quadrada. 
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Figura 83 - O dodecaedro truncado é definido 

por doze faces decagonais e 

vinte faces triangulares regulares. 

Figura 84 - O grande dodecicosaedro é, 

em cada vértice, definido por duas faces 

decagramáticas e duas faces hexagonais. 

  

Figura 85 - O grande dodecicosidodecaedro ditrigonal 

é definido por duas faces decagramáticas 10/3, uma 

face triangular e uma face pentagonal em cada vértice. 

Figura 86 - O grande icosicosidodecaedro é 

definido por duas faces hexagonais, uma face 

triangular e uma face pentagonal. em cada vértice. 
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1.2.6.   Poliedros arquimedianos 

Por arquimedianos entendemos todos os poliedros convexos definidos por faces regulares de 

dois ou de três tipos distintos e vértices transitivos (adjetivação esta mais precisa do que con-

gruentes, porque, conforme já referimos, considera o poliedro segundo um critério global). Os 

arquimedianos são, portanto, todos os poliedros convexos isogonais, em número de treze (sendo 

dois, quasirregulares e onze, semirregulares). Sob esta designação não são habitualmente con-

siderados os prismas e antiprismas semirregulares, que possuem o grupo de simetria diedral. 

Embora o manuscrito em que Arquimedes descreveu os treze poliedros se tenha perdido, 

Pappus atribuiu-lhe a sua descoberta no Livro V da Collection, publicado no séc. IV a.C. (Mal-

kevitch, 1988, p. 83). Coxeter e outros autores (1954, p. 402) relatam que os arquimedianos 

foram redescobertos por: Piero della Francesca, que descreveu cinco arquimedianos no tratado 

Libellus de Quinque Corporibus Regularibus de 1480; Luca Pacioli, que traduziu as descober-

tas de della Francesca para o italiano, e acrescentou o rombicuboctaedro (Figura 87), que de-

signou por icosihexaedro no compêndio Divina Proportione publicado em 1509; Albrecht 

Dürer, que ilustrou a planificação de sete arquimedianos; Lorenz Stoer e a obra Geometria et 

Perspectiva de 1567 (Figura 88); Wentzel Jamnitzer e o magnífico Perspectiva Corporum Re-

gularium  de 1568 (Figura 89), entre outros.  

 

 

Figura 87 - Desenho do rombicuboctae-

dro, por Leonardo de Vinci in De Divina 

Proportione (1509) de Luca Pacioli. 

Figura 88 - Prancha 332 do manuscrito Geometria 

et Perspectiva: Corpora Regulata et Irregulata 

de Lorenz Stöer (Verlag, 2006). 
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Figura 89 - “Page D4, dodecahedral variants; from Perspectiva 

Corporum Regularium, Nuremberg, 1568” (Wade, 2012, p. 124). 

A categoria completa foi (re)descoberta por Kepler em 1619, que descreveu os treze arquime-

dianos na Proposição XXVIII da obra Harmonices Mundi (Figura 90) e lhes atribuiu os nomes 

a partir de cuja tradução para o inglês os conhecemos. 

  

Figura 90 - Ilustração de Kepler com os treze arquimedianos (Hart, 1998). 

À semelhança dos poliedros regulares, todos os arquimedianos admitem uma circunsfera, que 

contém todos os vértices do poliedro e uma midesfera, que contém os pontos médios de todas 
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as arestas (Pugh, 1976, p. 23). Não existe, porém, uma esfera que seja tangente a todas as faces. 

Se o arquimediano tiver faces de dois tipos diferentes, admite duas esferas concêntricas, tan-

gentes às faces de cada tipo - no caso do cuboctaedro da Figura 91, por exemplo, existe uma 

esfera que é tangente às faces quadradas e outra esfera concêntrica, que é tangente às faces 

triangulares. Se o arquimediano tiver faces de três tipos, como no caso do rombicosidodecaedro 

da Figura 92, existirão três esferas concêntricas, distintas, tangentes às faces de cada tipo.  

  

 

Figura 91 - A esfera da esquerda é tangente às faces quadradas do cuboctaedro.  

A esfera da direita é tangente a todas as faces triangulares, mas não às faces quadradas 

do cuboctaedro, que são intersectadas segundo circunferências menores da esfera em causa. 
 

   

Figura 92 - O rombicosidodecaedro admite três esferas concêntricas tangentes a cada tipo de faces: 

uma esfera maior, que contém os centros das faces triangulares; uma esfera intermédia, que contém 

os centros das faces quadradas, e uma esfera menor, que contém os centros das faces pentagonais.  

Relativamente às designações dos arquimedianos, Wenninger denota que o prefixo rombi- sig-

nifica que, ao poliedro original, foram adicionadas faces quadradas suplementares, enquanto 

que o prefixo “snub-” (tradução para o inglês da palavra latina Simus) indica que lhe foram 

adicionadas faces triangulares (1975, p. 9). Em português, a palavra snub foi traduzida como 

achatado, pelo facto de a expressão snub nose corresponder a nariz achatado (Veloso, 1998, p. 

248). Embora o termo achatado seja discutível, por não descrever completamente as operações 

que originam estes poliedros, na falta de melhor, será o que utilizaremos. 
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As figuras verticiais dos arquimedianos são polígonos iguais cíclicos (Coxeter e outros autores, 

1954, p. 404), mas não regulares, nomeadamente: retângulos, no caso dos quasirregulares (re-

tângulos 2, no caso do cuboctaedro e retângulos de ouro, no caso do icosidodecaedro); triân-

gulos isósceles, nos cinco arquimedianos obtidos por truncatura simples dos platónicos; trapé-

zios, nos dois arquimedianos com o prefixo rombi-; triângulos escalenos, nos dois rombitrun-

cados; e pentágonos irregulares, nos arquimedianos achatados. 

Contrariamente aos convexos regulares, os ângulos diedrais dos arquimedianos semirregulares 

não são todos iguais. O ângulo diedral entre um determinado par de faces é idêntico ao dos 

pares semelhantes, mas distinto dos pares em que se intersectem faces de tipos diferentes. No 

caso dos poliedros convexos e côncavos quasirregulares, porém, todos os ângulos diedrais são 

idênticos, dado que em cada par se intersectam sempre os mesmos tipos de faces. 

Pugh (1976, p. 25) assinala que todos os arquimedianos são inscritíveis num tetraedro regular, 

e que é, precisamente, esta particularidade que os distingue, tanto dos prismas e antiprismas 

semirregulares, como do pseudo-rombicuboctaedro da Figura 27. Conforme Cundy e Rollet 

(1989, p. 100) assinalam, seis arquimedianos tanto podem ser inscritos no cubo como no octa-

edro, enquanto que os restantes seis tanto podem ser inscritos no dodecaedro, como no icosae-

dro. Estes dois grupos de arquimedianos estabelecem, respetivamente, a “silvern sequence” e a 

“golden sequence” segundo Weissbach e Martini (2002, p. 123).  

Nas Figuras 94 a 106, ilustra-se cada arquimediano e inclui-se, a vermelho, o tetraedro regular 

que envolve cada um. As designações em primeiro lugar (que não estão entre parêntesis) repor-

tam-se às que adotámos e são utilizadas por Wenninger (1975, pp. 20-32). Para cada arquime-

diano, incluem-se ainda as informações identificadas nas seguintes alíneas e distribuídas de 

acordo com a Figura 93:  

a. Imagem do arquimediano (as faces destacadas a vermelho estão contidas nas faces do 

tetraedro regular que envolve o arquimediano); 

b. Notação que adapta a simbologia de Schläfli, para indicar, em prefixo, se o arquimediano 

é uma versão t (truncada), r (rombi) ou s (snub) de outro poliedro; 

c. Designação do arquimediano; 

d. Descrição dos vértices (segundo Ball e Coxeter, 1987, p. 136). 

e. Amplitude do ângulo entre pares de faces (segundo Cundy e Rollett, 1989, pp. 101-114); 

f. Número e configuração das faces. 



CAPÍTULO I | Poliedros 

1.2. Poliedros de faces regulares 

55 

 

a 

b 

c d 

e f 

Figura 93 - Esquema de apresentação 

de cada um dos poliedros arquimedianos. 

 

 

{
3

4
} 

 

 

{
3

5
} 

Figura 94 - Cuboctaedro. (3.4)2 Figura 95 - Icosidodecaedro. (3.5)2 

 {3}{4} = 125º16’ 
8 {3} 

6 {4} 
 {3}{4} = 142º37’ 

20 {3} 

12 {5} 

 

 

 
 

𝑡{3,3} 

Figura 96 - Tetraedro truncado. 3.62 

 {3}{6} = 109º28’ 

 {6}{6} = 70º32’ 

4 {3} 

4 {6} 



CAPÍTULO I | Poliedros 

1.2. Poliedros de faces regulares 

56 

 

 𝑡{3,4} 

 

 𝑡{3,5} 

Figura 97 - Octaedro truncado. 4.62  Figura 98 - Icosaedro truncado. 5.62 

 {4}{6} = 125º16’ 

 {6}{6} = 109º28’ 

6 {4} 

8 {6} 

  {5}{6} = 142º37’ 

 {6}{6} = 138º11’ 

12 {5} 

20 {6} 

 
𝑡{4,3} 

 

 
𝑡{5,3} 

Figura 99 - Cubo truncado. 3.82  Figura 100 - Dodecaedro truncado. 3.102 

 {3}{8} = 125º16’ 

 {8}{8} = 90º00’ 

8 {3} 

6 {8} 

  {3}{10} = 142º37’ 

 {10}{10} = 116º34’ 

20 {3} 

12 {10} 

 

𝑟 {
3

4
} 

 

 
 

𝑟 {
3

5
} 

Figura 101 - Rombicuboctaedro 

(pequeno rombicuboctaedro). 
3.43  

Figura 102 - Rombicosidodecaedro 

(pequeno rombicosidodecaedro). 
3.4.5.4 

 {3}{4} = 144º44’ 

 {4}{4} = 135º00’ 

 

8 {3} 

6 {4} 

12 {4} 

 

 {3}{4} = 159º06’ 

 {4}{5} = 148º17’ 

 

20 {3} 

30 {4} 

12 {5} 
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 𝑡 {
3

4
} 

 
 

 
𝑡 {

3

5
} 

Figura 103  - Cuboctaedro rombitrun-

cado (grande rombicuboctaedro, 

cuboctaedro truncado) 

4.6.8  

Figura 104 - Icosidodecaedro rombi-

truncado (grande rombicosidodecaedro 

ou icosidodecaedro truncado) 

4.6.10 

 {4}{8} = 135º00’ 

 {6}{8} = 125º16’ 

 {4}{6} = 144º44’ 

12 {4} 

8 {6} 

6 {8} 

  {4}{10} = 148º17’ 

 {6}{10} = 142º37’ 

 {4}{6} = 159º06’ 

30 {4} 

20 {6} 

12 {10} 

 
𝑠 {

3

4
} 

 

 
𝑠 {

3

5
} 

Figura 105 - Cubo achatado ou octaedro 

achatado (cubus simus, segundo Kepler) 
34.4  

Figura 106 - Dodecaedro achatado ou 

icosaedro achatado (dodecahedron 

simum, segundo Kepler) 

34.5 

 {4}{3} = 142º59’ 

 {3}{3} = 153º14’ 

32 {3} 

6 {4} 
 

 {5}{3} = 152º56’ 

 {3}{3} = 164º11’ 

80 {3} 

12 {4} 
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1.2.7.   Sólidos de Johnson 

Além dos cinco convexos regulares, dos treze arquimedianos e das famílias infinitas de prismas 

e antiprismas semirregulares, existe um número finito de poliedros convexos com faces regu-

lares, que foram descritos por Norman Johnson no artigo Convex Solids with Regular Faces 

publicado em 1966. Johnson analisou todas as possibilidades que existiriam para os poliedros 

convexos não uniformes de faces regulares, e conjeturou que só existiriam 92, aos quais atribuiu 

nomes, notações e números. Johnson, Branko Grünbaum e Victor Zalgaller viriam a comprovar 

esta conjetura, tendo a sua versão final sido publicada em 1969 (Malkevitch, 1988, p. 89). Estes 

poliedros são genericamente designados pelo nome de Sólidos de Johnson ou, menos comum-

mente, Sólidos de Johnson-Zalgaller (Araki, Horiyama e Uehara, 2015).  

Conforme demonstrado por Grünbaum e Johnson (1965), as únicas configurações faciais que 

os poliedros convexos de faces regulares, além dos prismas e antiprismas, podem ter são: trian-

gular, quadrada, pentagonal, hexagonal, octogonal e decagonal. Johnson demonstrou ainda que, 

em cada vértice, apenas se poderão intersectar três, quatro ou cinco faces regulares, definindo, 

respetivamente, vértices trigonais, tetragonais ou pentagonais (trivalentes, tetravalentes ou pen-

tavalentes, segundo a terminologia de Johnson (1966, p. 169)). Para o estudo sistemático de 

todas as possibilidades, Johnson classificou como elementares os poliedros convexos que não 

podem ser seccionados por um plano que contenha os seus vértices e defina poliedros convexos 

menores de faces regulares (Johnson, 1966, p. 174). De acordo com esta definição, são elemen-

tares: 

- três convexos regulares: o tetraedro, o cubo e o dodecaedro; 

- nove arquimedianos: o tetraedro truncado, o cubo truncado, o octaedro truncado, o dode-

caedro truncado, o icosaedro truncado, o cuboctaedro rombitruncado, o icosidodecaedro 

rombitruncado, o cubo achatado e o dodecaedro achatado; 

- todos os prismas e antiprismas semirregulares, com a exceção do octaedro, que pode ser 

dividido em duas pirâmides quadradas J1; 

- nove dos oitenta e três poliedros de Johnson que são obtidos a partir dos poliedros uni-

formes: a pirâmide quadrada J1, a pirâmide pentagonal J2, a cúpula triangular J3, a cúpula 

quadrada J4, a cúpula pentagonal J5, a rotunda pentagonal J6, o icosaedro tridiminuído 

J63, o rombicosidodecaedro parabidiminuído J80 e o rombicosidodecaedro tridiminuído 

J83; 
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- os últimos oito poliedros de Johnson: o disfenóide achatado J84, o antiprisma quadrado 

achatado J85, a esfenocorona J86, a esfenocorona aumentada J87, a esfenomegacorona 

J88, a ebesfenomegacorona J89, o biesfenocíngulo J90, a bilunabirrotunda J91 e a ebes-

fenorrotunda triangular J92. 

Johnson denota ainda (1966, p. 174) que cinco dos poliedros que descreveu são deltaedros: a 

bipirâmide triangular J12, a bipirâmide pentagonal J13, a bipirâmide quadrada giroalongada 

J17, o prisma triangular triaumentado J51 e o disfenóide achatado J84. 

A maior parte dos Sólidos de Johnson são obtidos a partir dos primeiros (pirâmides, cúpulas e 

rotundas) ou por modificação dos platónicos, dos arquimedianos e de determinados prismas e 

antiprismas. Todos se caracterizam por: serem convexos, as faces regulares serem de um ou 

mais tipos diferentes; todas as arestas terem igual dimensão; os vértices não serem transitivos 

(os vértices do pseudo-rombicuboctaedro ou girobicúpula quadrada alongada J37 são, conforme 

vimos na Secção 1.2.1. do Capítulo I, congruentes, mas não transitivos); e de nenhum deles 

possuir grupos de simetria dos convexos regulares. A terminologia que Johnson adotou explica 

(1966, pp. 173-174), de forma bastante clara, as operações que são efetuadas para obter cada 

poliedro: 

- uma cúpula é um cuboctaedro que foi seccionado por um hexágono equatorial, enquanto 

que uma rotunda é um icosidodecaedro seccionado por um decágono equatorial; 

- uma pirâmide, cúpula ou rotunda, pode ser alongada através da justaposição de um 

prisma com as bases adequadas. Se lhe for adicionado um antiprisma, diz-se giroalon-

gada; 

- da união de duas pirâmides, de duas cúpulas ou de duas rotundas, resulta uma bipirâmide, 

uma bicúpula ou uma birrotunda, respetivamente; 

- se, nestes dois últimos casos, uma das bases corresponder à projeção ortogonal da outra 

base, o poliedro resultante chamar-se-á, respetivamente, ortobicúpula ou ortobirrotunda; 

se, pelo contrário, uma das bases estiver rodada em relação à outra (como num an-

tiprisma), a bicúpula e a birrotunda passarão a designar-se por girobicúpula e girobirro-

tunda. Se qualquer uma delas for alongada por um prisma ou por um antiprisma, será 

adjetivada de alongada ou giroalongada, respetivamente; 

- os poliedros a que são adicionados outros poliedros designam-se por aumentados; se lhes 

for subtraída alguma porção, designam-se por diminuídos; 



CAPÍTULO I | Poliedros 

1.2. Poliedros de faces regulares 

60 

 

- os prefixos bi- ou tri- são acrescentados à designação do poliedro se lhe for adicionado, 

subtraído ou rodado (twisted, no original) algum (ou alguns) elemento(s); 

- se existirem duas formas diferentes de adicionar ou rodar elementos, ou de subtrair por-

ções ao poliedro, utiliza-se o prefixo para- se as duas partes estiverem opostas uma a 

outra; ou meta-, se não for o caso. 

Ainda segundo Johnson (1966, p. 175), a seguinte terminologia é utilizada para explicar a de-

signação dos Sólidos J86 a J92, que não são obtidos a partir dos poliedros uniformes: 

- uma luna é composta por dois triângulos anexados a lados opostos de um quadrado; 

- o prefixo esfeno- utiliza-se quando existe um composto de duas lunas adjacentes; 

- o prefixo disfeno- reporta-se a uma composição de dois esfenos, enquanto que ebesfeno- 

se refere a uma composição de três lunas. 

- o sufixo -corona refere-se a um complexo de 8 triângulos parecido com uma coroa, e -

megacorona, a uma composição idêntica, mas de 12 triângulos; 

- o sufixo -cíngulo reporta-se a uma cintura de 12 triângulos23. 

- as três lunas do ebesfeno só são adjacentes na ebesfenomegacorona J89; 

- na ebesfenorrotunda triangular J92, cada par de lunas tem em comum apenas um vértice. 

Entre as Figuras 107 e 198, ilustram-se todos os Sólidos de Johnson e respetiva descrição. 

 

 

 

Figura 107 - Pirâmide 

quadrada (J1) 

Figura 108 - Pirâmide 

pentagonal (J2) 

Figura 109 - Cúpula 

triangular (J3) 

Resulta da secção de um octaedro 

por um quadrado equatorial. 

Resulta da secção de um 

icosaedro. 

Resulta da secção de um 

cuboctaedro por um 

hexágono equatorial. 

{3} {4} 
 

{3} {5} 
 

{3} {4} {6} 
 

4 1 5 1 4 3 1 

5 faces 8 arestas 5 vértices 6 faces 10 arestas 6 vértices 8 faces 15 arestas 9 vértices 

 

23 Adaptado a partir de: “If we define a lune as a complex consisting of two triangles attached to opposite sides of a square, the prefix spheno- 

refers to a wedgelike complex formed by two adjacent lunes. The prefix dispheno- denotes two such complexes, while hebespheno- indicates 

a blunter complex of two lunes separated by a third lune. The suffix -corona refers to a crownlike complex of 8 triangles, and -megacorona, 

to a larger such complex of 12 triangles. The suffix -cingulum indicates a belt of 12 triangles.” (Johnson, 1966, p. 175). 
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Figura 110 - Cúpula 

quadrada (J4) 

Figura 111 - Cúpula 

pentagonal (J5) 

Figura 112 - Rotunda 

pentagonal (J6) 

Resulta da secção de um 

rombicuboctaedro. 

Resulta da secção de um 

rombicosidodecaedro. 

Resulta da secção de um 

icosidodecaedro por um 

dodecágono equatorial. 

{3} {4} {8} 
 

{3} {4} {5} {12} 
 

{3} {5} {12} 
 

4 5 1 5 5 1 1 10 6 1 

10 faces 20 arestas 12 vértices 12 faces 25 arestas 15 vértices 17 faces 35 arestas 20 vértices 
 

  

 

Figura 113 - Pirâmide 

triangular alongada (J7) 

Figura 114 - Pirâmide 

quadrada alongada (J8) 

Figura 115 - Pirâmide 

pentagonal alongada (J9) 

Resulta da união de um tetraedro 

e um prisma triangular. 

Resulta da união de um cubo 

e uma pirâmide quadrada J1. 

Resulta da união de um prisma 

pentagonal e uma pirâmide 

pentagonal J2. 

{3} {4} 
 

{3} {4} 
 

{3} {4} {5} 
 

4 3 4 5 5 5 1 

7 faces 12 arestas 7 vértices 9 faces 16 arestas 9 vértices 11 faces 20 arestas 11 vértices 
 

 

 

 

Figura 116  - Pirâmide quadrada 

giroalongada (J10) 

Figura 117 - Pirâmide pentagonal 

giroalongada (J11) 

Figura 118 - Bipirâmide 

triangular (J12) 

Resulta da união de um antiprisma 

quadrado e uma pirâmide  

quadrada J2. 

Resulta da união de um antiprisma 

pentagonal e uma pirâmide 

pentagonal J2.24  

Resulta da união de dois 

tetraedros. É um deltaedro. 

{3} {4} 
 

{3} {4} 
 

{3} 
 

12 1 15 1 6 

13 faces 20 arestas 9 vértices 16 faces 25 arestas 11 vértices 6 faces 9 arestas 5 vértices 

 

24 Corresponde a um icosaedro a que foi retirada uma pirâmide pentagonal, podendo designar-se também como icosaedro diminuído. 
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Figura 119 - Bipirâmide 

pentagonal (J13) 

Figura 120 - Bipirâmide 

triangular alongada (J14) 

Figura 121 - Bipirâmide 

quadrada alongada (J15) 

Resulta da união de duas pirâmides 

pentagonais J2. É um deltaedro. 

Resulta da união de dois 

tetraedros e um prisma triangular. 

Resulta da união de um cubo 

e duas pirâmides quadradas J1. 

{3} 
 

{3} {4} 
 

{3} {4} 
 

10 6 3 8 4 

10 faces 15 arestas 7 vértices 9 faces 15 arestas 8 vértices 12 faces 20 arestas 10 vértices 
 

   

Figura 122 - Bipirâmide 

pentagonal alongada (J16) 

Figura 123 - Bipiramide 

quadrada giroalongada (J17) 

Figura 124 - Cúpula 

triangular alongada (J18) 

Resulta da união de um prisma 

pentagonal e duas pirâmides 

pentagonais J2. 

Resulta da união de um antiprisma 

quadrado e duas pirâmides 

quadradas J1. É um deltaedro. 

Resulta da união de um prisma 

hexagonal e uma cúpula 

triangular J3. 

{3} {4} 
 

{3} 
 

{3} {4} {6} 
 

10 5 16 4 9 1 

15 faces 25 arestas 12 vértices 16 faces 24 arestas 10 vértices 14 faces 27 arestas 15 vértices 
   

   

Figura 125 - Cúpula 

quadrada alongada (J19) 

Figura 126 - Cúpula 

pentagonal alongada (J20) 

Figura 127 - Rotunda 

pentagonal alongada (J21) 

Resulta da união de um prisma 

octogonal e uma cúpula 

quadrada J4. 

Resulta da união de um prisma 

decagonal e uma cúpula 

pentagonal J5 

Resulta da união de um prisma 

decagonal e uma rotunda 

pentagonal J6. 

{3} {4} {8} 
 

{3} {4} {5} {12} 
 

{3} {4} {5} {12} 
 

4 13 1 5 15 1 1 10 10 6 1 

18 faces 36 arestas 20 vértices 22 faces 45 arestas 25 vértices 27 faces 55 arestas 30 vértices 
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Figura 128 - Cúpula triangular 

giroalongada (J22) 

Figura 129 - Cúpula quadrada 

giroalongada (J23) 

Figura 130 - Cúpula pentagonal 

giroalongada (J24) 

Resulta da união de um antiprisma 

hexagonal e uma cúpula 

triangular J3. 

Resulta da união de um antiprisma 

octogonal e uma cúpula  

quadrada J4. 

Resulta da união de um antiprisma 

decagonal e uma cúpula 

pentagonal J5. 

{3} {4} {6} 
 

{3} {4} {8} 
 

{3} {4} {5} {12} 
 

16 3 1 20 5 1 25 5 1 1 

20 faces 33 arestas 15 vértices 26 faces 44 arestas 20 vértices 32 faces 55 arestas 25 vértices 
 

  
 

Figura 131 - Rotunda pentagonal 

giroalongada (J25) 

Figura 132 - Girobiprisma (J26) 

 
Figura 133 - Ortobicúpula 

triangular (J27) 

Resulta da união de um 

antiprisma decagonal e 

uma rotunda pentagonal J6. 

Resulta da união de dois 

prismas triangulares.25 

Resulta da união de duas 

cúpulas triangulares J3.26 

{3} {5} {12} 
 

{3} {4} 
 

{3} {4} 
 

30 6 1 4 4 8 6 

37 faces 65 arestas 30 vértices 8 faces 14 arestas 8 vértices 14 faces 24 arestas 12 vértices 
 

 
 

 

Figura 134 - Ortobicúpula 

quadrada (J28) 

Figura 135 - Girobicúpula 

quadrada (J29) 

Figura 136 - Ortobicúpula 

pentagonal (J30) 

Resulta da união de duas 

cúpulas quadradas J4. 

Resulta da união de duas cúpulas 

quadradas J4 (versão girada de J28). 

Resulta da união de duas 

cúpulas pentagonais J5. 

{3} {4} 
 

{3} {4} 
 

{3} {4} {5} 
 

8 10 8 10 10 10 2 

18 faces 32 arestas 16 vértices 18 faces 32 arestas 16 vértices 22 faces 40 arestas 20 vértices 

 

25 Johnson designou o único girobiprisma convexo como Gyrobifastisium (fastigium significa ápice). 
26 Rodando uma das cúpulas triangulares, obtemos um cuboctaedro que, segundo a terminologia de Johnson, é uma girobicúpula triangular. 
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Figura 137 - Girobicúpula 

pentagonal (J31) 

Figura 138 - Ortocúpularrotunda 

pentagonal (J32) 

Figura 139 - Girocúpularrotunda 

pentagonal (J33) 

Resulta da união de duas 

cúpulas pentagonais J5 

(versão girada de J30). 

Resulta da união de uma 

cúpula pentagonal J5 e uma 

rotunda pentagonal J6. 

Resulta da união de uma cúpula 

pentagonal J5 e uma rotunda pen-

tagonal J6 (versão girada de J32). 

{3} {4} {5} 
 

{3} {4} {5} 
 

{3} {4} {5} 
 

10 10 2 15 5 7 15 5 7 

22 faces 40 arestas 20 vértices 27 faces 50 arestas 25 vértices 27 faces 50 arestas 25 vértices 
 

   

Figura 140 - Ortobirrotunda 

pentagonal (J34) 

Figura 141 - Ortobicúpula 

triangular alongada (J35) 

Figura 142 - Girobicúpula 

triangular alongada (J36) 

Resulta da união de duas 

rotundas pentagonais (J6).27 

Resulta da união de um prisma 

hexagonal e duas cúpulas triangula-

res J3 (versão alongada de J27). 

Resulta da união de um prisma 

hexagonal e duas cúpulas J3 

(versão alongada do cuboctaedro). 

{3} {5} 
 

{3} {4} 
 

{3} {4} 
 

20 12 8 12 8 12 

32 faces 30 arestas 60 vértices 20 faces 36 arestas 18 vértices 20 faces 36 arestas 18 vértices 
 

 

 

 

Figura 143 - Girobicúpula 

quadrada alongada (J37) 

Figura 144 - Ortobicúpula 

pentagonal alongada (J38) 

Figura 145 - Girobicúpula 

pentagonal alongada (J39) 

Resulta da união de um prisma 

octogonal e duas cúpulas quadra-

das J4 (versão alongada de J29). 

Resulta da união de um prisma 

decagonal e duas cúpulas pentago-

nais J5 (versão alongada de J30). 

Resulta da união de um prisma 

decagonal e duas cúpulas penta- 

gonais J5 (versão alongada de J31). 

{3} {4} 
 

{3} {4} {5} {3} 
 

{3} {4} {5} 
 

8 18 10 20 2 10 10 20 2 

26 faces 48 arestas 24 vértices 32 faces 60 arestas 30 vértices 32 faces 60 arestas 30 vértices 

 

27 Rodando uma das rotundas, obtermos um icosidodecaedro que, segundo a terminologia de Johnson, é uma girobirrotunda pentagonal. 
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Figura 146 - Ortocúpularrotunda 

pentagonal alongada (J40) 

Figura 147 - Girocúpularrotunda 

pentagonal alongada (J41) 

Figura 148 - Ortobirrotunda 

pentagonal alongada (J42) 

Resulta da união de um prisma 

decagonal, uma cúpula pentagonal 

J5 e uma rotunda pentagonal J6 

(versão alongada de J32). 

Resulta da união de um prisma 

decagonal, uma cúpula pentagonal 

J5 e uma rotunda pentagonal J6 

(versão alongada de J33). 

Resulta da união de um prisma 

decagonal e duas rotundas 

pentagonais J6 

(versão alongada de J34). 

{3} {4} {5} 
 

{3} {4} {5} 
 

{3} {4} {5} 
 

15 15 7 15 15 7 20 10 12 

37 faces 70 arestas 35 vértices 37 faces 70 arestas 35 vértices 42 faces 80 arestas 40 vértices 
 

   

Figura 149 - Girobirrotunda 

pentagonal alongada (J43) 

Figura 150 - Bicúpula 

triangular giroalongada (J44) 

Figura 151 - Bicúpula 

quadrada giroalongada (J45) 

Resulta da união de um prisma 

decagonal e duas rotundas 

pentagonais J6 (versão alongada 

do icosidodecaedro). 

Resulta da união de um 

antiprisma hexagonal e duas 

cúpulas triangulares J3. 

Resulta da união de um 

antiprisma octogonal e duas 

cúpulas quadradas J4. 

{3} {4} {5} 
 

{3} {4} 
 

{3} {4} 
 

20 10 12 20 6 24 10 

42 faces 80 arestas 40 vértices 26 faces 42 arestas 18 vértices 34 faces 56 arestas 24 vértices 
 

 

  

Figura 152 - Bicúpula pentagonal 

giroalongada (J46) 

Figura 153 - Cúpularrotunda 

pentagonal giroalongada (J47) 

Figura 154 - Birrotunda 

pentagonal giroalongada (J48) 

Resulta da união de um 

antiprisma decagonal e duas 

cúpulas pentagonais J5. 

Resulta da união de um antiprisma 

Decagonal, uma cúpula pentagonal J5 

e uma rotunda pentagonal J6. 

Resulta da união de um 

antiprisma decagonal e duas 

rotundas pentagonais J6 

{3} {4} {5} 
 

{3} {4} {5} 
 

{3} {5} 
 

30 10 2 35 5 7 40 12 

42 faces 70 arestas 30 vértices 47 faces 80 arestas 35 vértices 52 faces 90 arestas 40 vértices 
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Figura 155 - Prisma triangular 

aumentado (J49) 

Figura 156 - Prisma triangular 

biaumentado (J50) 

Figura 157 - Prisma triangular 

triaumentado (J51) 

Resulta da união de um 

prisma triangular e uma 

pirâmide quadrada J1. 

Resulta da união de um 

prisma triangular e duas 

pirâmides quadradas J1. 

Resulta da união de um prisma 

triangular e três pirâmides 

quadradas J1. É um deltaedro. 

{3} {4} 
 

{3} {4} 
 

{3} 
 

6 2 10 1 14 

8 faces 13 arestas 7 vértices 11 faces 17 arestas 8 vértices 14 faces 21 arestas 9 vértices 
 

 

  

Figura 158 - Prisma pentagonal 

aumentado (J52) 

Figura 159 - Prisma pentagonal 

biaumentado (J53) 

Figura 160 - Prisma hexagonal 

aumentado (J54) 

Resulta da união de um prisma 

pentagonal e uma pirâmide 

quadrada J1. 

Resulta da união de um prisma 

pentagonal e duas pirâmides 

quadradas J1. 

Resulta da união de um prisma 

hexagonal e uma pirâmide 

quadrada J1. 

{3} {4} {5} 
 

{3} {4} {5} 
 

{3} {4} {6} 
 

4 4 2 8 3 2 4 5 2 

10 faces 19 arestas 11 vértices 13 faces 23 arestas 12 vértices 11 faces 22 arestas 13 vértices 
 

 

  

Figura 161 - Prisma hexagonal 

parabiaumentado (J55) 

Figura 162 - Prisma hexagonal 

metabiaumentado (J56) 

Figura 163 - Prisma hexagonal 

triaumentado (J57) 

Resulta da união de um prisma 

hexagonal e duas pirâmides 

quadradas J1, justapostas a faces 

laterais opostas do prisma. 

Resulta da união de um prisma 

hexagonal e duas pirâmides 

quadradas J1 justapostas a faces 

laterais não opostas do prisma. 

Resulta da união de um prisma 

hexagonal e três pirâmides 

quadradas J1. 

{3} {4} {6} 
 

{3} {4} {6} 
 

{3} {4} {6} 
 

8 4 2 8 4 2 12 3 2 

14 faces 26 arestas 14 vértices 14 faces 26 arestas 14 vértices 17 faces 30 arestas 15 vértices 
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Figura 164 - Dodecaedro 

aumentado (J58) 

Figura 165 - Dodecaedro 

parabiaumentado (J59) 

Figura 166 - Dodecaedro 

metabiaumentado (J60) 

Resulta da união de um 

dodecaedro e uma pirâmide 

pentagonal J2. 

Resulta da união de duas pirâmides 

pentagonais J2 justapostas a duas 

faces opostas de um dodecaedro. 

Resulta da união de duas pirâmides 

pentagonais J2 justapostas a duas fa-

ces não opostas de um dodecaedro. 

{3} {5} 
 

{3} {5} 
 

{3} {5} 
 

5 11 10 10 10 10 

16 faces 21 arestas 35 vértices 20 faces 40 arestas 22 vértices 20 faces 42 arestas 22 vértices 
 

   

Figura 167 - Dodecaedro 

triaumentado (J61) 

Figura 168 - Icosaedro 

metabidiminuído (J62) 

Figura 169 - Icosaedro 

tridiminuído (J63) 

Resulta da união de um dodecaedro 

e três pirâmides pentagonais J2. 

Resulta da subtração de um 

icosaedro, por planos que lhe 

subtraíram duas pirâmides penta-

gonais J2 de bases não paralelas. 

Resulta da secção de um 

icosaedro, por planos que lhe 

subtraíram três 

pirâmides pentagonais J2. 

{3} {5} 
 

{3} {5} 
 

{3} {5} 
 

15 9 10 2 5 3 

24 faces 45 arestas 23 vértices 12 faces 20 arestas 10 vértices 8 faces 15 arestas 9 vértices 
 

 

  

Figura 170 - Icosaedro 

tridiminuído aumentado (J64) 

Figura 171 - Tetraedro truncado 

aumentado (J65) 

Figura 172 - Cubo truncado 

aumentado (J66) 

Resulta da união de um icosaedro 

tridiminuído J63 e um tetraedro. 

Resulta da união de um 

tetraedro truncado e uma 

cúpula triangular J3. 

Resulta da união de um cubo trun-

cado e uma cúpula quadrada J4. 

{3} {5} 
 

{3} {4} {5} {6} {8} {12} {3} {4} {5} {6} {8} {12} 

7 3 8 3  3   12 5   5  

10 faces 18 arestas 10 vértices 14 faces 27 arestas 15 vértices 22 faces 48 arestas 28 vértices 
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Figura 173 - Cubo truncado 

biaumentado (J67) 

Figura 174 - Dodecaedro truncado 

aumentado (J68) 

Figura 175 - Dodecaedro truncado 

parabiaumentado (J69) 

Resulta da união de um cubo 

truncado e duas cúpulas 

quadradas J4. 

Resulta da união de um 

dodecaedro truncado e 

uma cúpula pentagonal J5. 

Resulta da união de duas cúpulas 

pentagonais J5 justapostas a faces 

opostas de um dodecaedro truncado. 

{3} {4} {8} 
 

{3} {4} {5} {12} 
 

{3} {4} {5} {12}   

16 10 4 25 5 1 11 30 10 2 10   

32 faces 60 arestas 30 vértices 42 faces 105 arestas 65 vértices 52 faces 120 arestas 70 vértices 
 

   

Figura 176 - Dodecaedro truncado 

metabiaumentado (J70) 

Figura 177 - Dodecaedro truncado 

triaumentado (J71) 

Figura 178 - Rombicosidodecae-

dro girado (J72) 

Resulta da união de duas 

cúpulas pentagonais J5 justapostas 

a faces não opostas de um 

dodecaedro truncado. 

Resulta da união de um 

dodecaedro truncado e três 

cúpulas pentagonais J5. 

Resulta da rotação de uma das 

cúpulas pentagonais J5 de um 

rombicosidodecaedro (na figura, 

destaca-se essa cúpula a amarelo). 

{3} {4} {5} {12} 
 

{3} {4} {5} {12} 
 

{3} {4} {5} 
 

30 10 2 10 35 15 3 9 20 30 12 

52 faces 120 arestas 70 vértices 62 faces 135 arestas 75 vértices 62 faces 120 arestas 60 vértices 
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Figura 179 - Rombicosidodecaedro 

parabigirado (J73) 

Figura 180 - Rombicosidodecaedro 

metabigirado (J74) 

Figura 181 - Rombicosidodecae-

dro trigirado (J75) 

Resulta da rotação de duas 

cúpulas pentagonais J5, com bases 

paralelas, de um rombicosidodeca-

edro (na figura, destaca-se 

uma face triangular de cada 

cúpula a amarelo). 

Resulta da rotação de duas 

cúpulas pentagonais J5, com bases 

não paralelas, de um rombicosido-

decaedro (na figura, destaca-se 

uma face triangular de cada 

cúpula a amarelo). 

Resulta da rotação de três 

cúpulas pentagonais J5 de um 

rombicosidodecaedro 

(na figura, destaca-se 

uma face triangular de cada 

cúpula a amarelo). 

{3} {4} {5} 
 

{3} {4} {5} 
 

{3} {4} {5} 
 

20 30 12 20 30 12 20 30 12 

62 faces 120 arestas 60 vértices 62 faces 120 arestas 60 vértices 62 faces 120 arestas 60 vértices 
 

   

Figura 182 - Rombicosidodecaedro 

diminuído (J76) 

Figura 183 - Rombicosidodecaedro 

diminuído paragirado (J77) 

Figura 184 - Rombicosidodecae-

dro diminuído metagirado (J78) 

Resulta da secção de um 

rombicosidodecaedro 

por um plano que lhe subtraiu 

uma cúpula pentagonal J5. 

Resulta da rotação de uma cúpula 

pentagonal J5 de um 

rombicosidodecaedro diminuído 

J76 (na figura, destaca-se essa 

cúpula a amarelo) 

Resulta da rotação de cúpula 

pentagonal J5 de um 

rombicosidodecaedro diminuído 

J76 (na figura, destaca-se essa 

cúpula a amarelo). 

{3} {4} {5} {12} 
 

{3} {4} {5} {12} 
 

{3} {4} {5} {12} 
 

15 25 11 1 15 25 11 1 15 25 11 1 

52 faces 105 arestas 55 vértices 52 faces 105 arestas 55 vértices 52 faces 105 arestas 55 vértices 
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Figura 185 - Rombicosidodecaedro 

diminuído bigirado (J79) 

Figura 186 - Rombicosidodecaedro 

parabidiminuído (J80) 

Figura 187 - Rombicosidodecae-

dro metabidiminuído (J81) 

Resulta da rotação de duas cúpulas 

pentagonais J5 de um rombicosido-

decaedro diminuído J76 (na figura, 

destaca-se uma face triangular de 

cada cúpula a amarelo). 

Resulta da secção de um 

rombicosidodecaedro por dois 

planos que lhe subtraíram duas 

cúpulas pentagonais J5 

com bases paralelas. 

Resulta da secção de um 

rombicosidodecaedro por dois 

planos que lhe subtraíram duas 

cúpulas pentagonais J5 não opostas 

nem paralelas. 

{3} {4} {5} {12} 
 

{3} {4} {5} {12} 
 

{3} {4} {5} {12} 
 

15 25 11 1 10 20 10 2 10 20 10 2 

52 faces 105 arestas 55 vértices 42 faces 90 arestas 50 vértices 42 faces 90 arestas 50 vértices 
 

   

Figura 188 - Rombicosidodecaedro 

Bidiminuído girado (J82)28   
Figura 189 - Rombicosidodecaedro 

tridiminuído (J83) 

Figura 190 - Disfenóide 

achatado (J84) 

Resulta da rotação de uma cúpula 

pentagonal J5 de um rombicosido-

decaedro metabidiminuído J81 

(na figura, destaca-se essa 

cúpula a amarelo). 

Resulta da secção de um 

rombicosidodecaedro por três 

planos que lhe subtraíram três 

cúpulas pentagonais J5. 

Resulta da expansão das arestas 

opostas de um tetraedro e das 

faces que nelas se intersectam 

(destacadas a amarelo, na figura). 

O ângulo diedral entre as faces 

é aumentado, até que o espaço 

entre elas seja preenchido com 

faces triangulares. 

É um deltaedro. 

{3} {4} {5} {12} 
 

{3} {4} {5} {12} 
 

{3} 
 

10 20 10 2 5 15 9 3 12 

42 faces 90 arestas 50 vértices 32 faces 75 arestas 45 vértices 12 faces 18 arestas 8 vértices 

 

   

 

28 Segundo a terminologia de Johnson, a designação deste poliedro deveria ser rombicosidodecaedro metabidiminuído girado. A designação 

adotada corresponderá, muito provavelmente, a uma versão simplificada.  



CAPÍTULO I | Poliedros 

1.2. Poliedros de faces regulares 

71 

 

   

Figura 191 - Antiprisma 

quadrado achatado (J85) 

Figura 192 – Esfenocorona 

(J86) 

Figura 193 - Esfenocorona 

aumentada (J87) 

Resulta da expansão das bases de 

um antiprisma quadrado, 

até que o espaço entre elas seja 

preenchido com uma cintura 

de faces triangulares. 

Resulta da união de um esfeno 

(duas lunas adjacentes) e uma 

corona (composição de 8 faces 

triangulares, parecida com 

uma coroa). Na figura, 

destaca-se o esfeno a amarelo. 

Resulta da união de uma 

esfenocorona J86 e uma 

pirâmide quadrada J1. 

Na figura, destaca-se a pirâmide 

quadrada a amarelo. 

{3} {4} 
 

{3} {4} 
 

{3} {4} 
 

24 2 12 2 16 1 

26 faces 40 arestas 16 vértices 14 faces 22 arestas 10 vértices 17 faces 26 arestas 11 vértices 
 

   

Figura 194 - Esfenomegacorona 

(J88) 

Figura 195 - Ebesfenomegacorona 

(J89) 

Figura 196 - Biesfenocíngulo 

(J90) 

Resulta da união de um esfeno 

e uma megacorona (corona 

 aumentada, composta por 12 

faces triangulares). 

Na figura, destaca-se o 

esfeno a amarelo. 

Resulta da união de um ebesfeno 

e uma megacorona. Na figura, 

destaca-se o ebesfeno a amarelo. 

Resulta da união de dois esfenos 

e um cíngulo (composição de 12 

faces triangulares, 

dispostas como numa cintura). 

{3} {4} 
 

{3} {4} 
 

{3} {4} 
 

16 2 18 3 20 4 

18 faces 28 arestas 12 vértices 21 faces 33 arestas 14 vértices 24 faces 38 arestas 16 vértices 
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Figura 197 - Bilunabirrotunda 

(J91) 

Figura 198 - Ebesfenorrotunda 

triangular (J92) 
 

Resulta da união de duas lunas e as 

faces quadradas paralelas e de duas 

porções de rotunda pentagonal J6. 

Na figura, destacam-se as duas 

lunas a amarelo. 

Resulta da união de três lunas 

(cada par das quais partilham um 

vértice entre si), uma porção de 

uma rotunda pentagonal J6 e uma 

composição de uma face hexagonal 

(a “base” maior da rotunda) 

e três faces triangulares29. 

 

{3} {4} {5} 
 

{3} {4} {5} {6} 
 

      

8 2 4 13 3 3 1       

14 faces 26 arestas 14 vértices 20 faces 36 arestas 18 vértices    

 

Na Tabela 1, agrupam-se os Sólidos de Johnson pelo tipo de poliedro e complexidade da mo-

dificação operada (note-se que alguns poderiam ter sido incluídos em mais do que um tipo: por 

exemplo; a pirâmide quadrada alongada ou a biluna birrotunda podem ser consideradas, respe-

tivamente, como um cubo aumentado ou como uma modificação de uma rotunda pentagonal). 

As designações de todos os poliedros correspondem à tradução das designações atribuídas por 

Johnson (1966, pp. 183-199). 

 

Tabela 1 - Distribuição dos Sólidos de Johnson pelo tipo de poliedro e modificação. 

Pirâmides J1 Pirâmide quadrada 

J2 Pirâmide pentagonal 

J7 Pirâmide triangular alongada 

J8 Pirâmide quadrada alongada 

J9 Pirâmide pentagonal alongada 

J10 Pirâmide quadrada giroalongada 

J11 Pirâmide pentagonal giroalongada 

Bipirâmides J12 Bipirâmide triangular 

J13 Bipirâmide pentagonal 

J14 Bipirâmide triangular alongada 

J15 Bipirâmide quadrada alongada 

J16 Bipirâmide pentagonal alongada 

J17 Bipiramide quadrada giroalongada 

 

29 Johnson descreve a ebesfenorrotunda triangular como “the union of a complex consisting of three lunes separated by a hexagon with triangles 

attached to its alternate sides and a complex of three triangles and three pentagons surrounding another triangle” (1966, pp. 175-177). 
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Tabela 1 - Distribuição dos Sólidos de Johnson pelo tipo de poliedro e modificação (continuação). 

Prismas J49 Prisma triangular aumentado 

J52 Prisma pentagonal aumentado 

J54 Prisma hexagonal aumentado 

J50 Prisma triangular biaumentado 

J53 Prisma pentagonal biaumentado 

J55 Prisma hexagonal parabiaumentado 

J56 Prisma hexagonal metabiaumentado 

J51 Prisma triangular triaumentado 

J57 Prisma hexagonal triaumentado 

Biprismas J26 Girobiprisma 

Antiprismas J85 Antiprisma quadrado achatado 

Cúpulas 

  

J3 Cúpula triangular 

J4 Cúpula quadrada 

J5 Cúpula pentagonal 

J18 Cúpula triangular alongada 

J19 Cúpula quadrada alongada 

J20 Cúpula pentagonal alongada 

J22 Cúpula triangular giroalongada 

J23 Cúpula quadrada giroalongada 

J24 Cúpula pentagonal giroalongada 

Rotundas J6 Rotunda pentagonal 

J21 Rotunda pentagonal alongada 

J25 Rotunda pentagonal giroalongada 

Cúpularrotundas J32 Ortocúpularrotunda pentagonal 

J33 Girocúpularrotunda pentagonal 

J40 Ortocúpularrotunda pentagonal alongada 

J41 Girocúpularrotunda pentagonal alongada 

J47 Cúpularrotunda pentagonal giroalongada 

Bicúpulas J27 Ortobicúpula triangular 

J28 Ortobicúpula quadrada 

J30 Ortobicúpula pentagonal 

J35 Ortobicúpula triangular alongada 

J38 Ortobicúpula pentagonal alongada 

J29 Girobicúpula quadrada 

J31 Girobicúpula pentagonal 

J36 Girobicúpula triangular alongada 

J37 Girobicúpula quadrada alongada 

J39 Girobicúpula pentagonal alongada 

J44 Bicúpula triangular giroalongada 

J45 Bicúpula quadrada giroalongada 

J46 Bicúpula pentagonal giroalongada 

Birrotundas J34 Ortobirrotunda pentagonal 

J42 Ortobirrotunda pentagonal alongada 

J43 Girobirrotunda pentagonal alongada 

J48 Birrotunda pentagonal giroalongada 

Poliedros convexos regulares 

modificados 

J84 Disfenóide achatado 

J58 Dodecaedro aumentado 

J59 Dodecaedro parabiaumentado 

J60 Dodecaedro metabiaumentado 

J61 Dodecaedro triaumentado 

J62 Icosaedro metabidiminuído 

J63 Icosaedro tridiminuído 

J64 Icosaedro tridiminuído aumentado 
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Tabela 1 - Distribuição dos Sólidos de Johnson pelo tipo de poliedro e modificação (continuação). 

Poliedros arquimedianos 

modificados 

J65 Tetraedro truncado aumentado 

J66 Cubo truncado aumentado 

J67 Cubo truncado biaumentado 

J68 Dodecaedro truncado aumentado 

J69 Dodecaedro truncado parabiaumentado 

J70 Dodecaedro truncado metabiaumentado 

J71 Dodecaedro truncado triaumentado 

J72 Rombicosidodecaedro girado 

J73 Rombicosidodecaedro parabigirado 

J74 Rombicosidodecaedro metabigirado 

J75 Rombicosidodecaedro trigirado 

J76 Rombicosidodecaedro diminuído 

J77 Rombicosidodecaedro diminuído paragirado 

J78 Rombicosidodecaedro diminuído metagirado 

J79 Rombicosidodecaedro diminuído bigirado 

J80 Rombicosidodecaedro parabidiminuído 

J81 Rombicosidodecaedro metabidiminuído 

J82 Rombicosidodecaedro bidiminuído girado 

J83 Rombicosidodecaedro tridiminuído 

Derivados de lunas e/ou esfenos J91 Bilunabirrotunda 

J86 Esfenocorona 

J87 Esfenocorona aumentada 

J88 Esfenomegacorona 

J89 Ebesfenomegacorona 

J90 Biesfenocíngulo 

J92 Ebesfenorrotunda triangular 
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1.3.1.   Dualidade dos poliedros uniformes 

Para cada poliedro com número F de faces, E de arestas e V de vértices, existe um poliedro 

dual, com número V de faces, igual número de arestas e número F de vértices. O poliedro dual 

deste dual é, novamente, o poliedro inicial. O dual de um poliedro com determinadas proprie-

dades de convexidade, simetria, regularidade ou congruência entre vértices possuirá particula-

ridades semelhantes, ainda que, em determinados casos, de uma forma apropriadamente modi-

ficada (Grünbaum e Shephard, 1988, p 205). 

Os duais dos poliedros convexos regulares são poliedros da mesma categoria, com iguais ca-

racterísticas de simetria e arestas de direções perpendiculares às arestas do poliedro inicial. Por 

exemplo, se o octaedro {3, 4} tem oito faces e seis vértices tetragonais, o seu dual deverá ter 

seis faces e oito vértices. O único poliedro regular que corresponde a esta descrição é o hexaedro 

{4, 3} ou cubo, de vértices trigonais. Inversamente, o dual do cubo é o octaedro regular. Seme-

lhante conclusão retiraremos do dodecaedro {5, 3} que tem doze faces e vinte vértices trigonais, 

e cujo dual, o icosaedro {3, 5}, tem vinte faces triangulares e doze vértices pentagonais. Em 

qualquer dos pares de duais, o número de arestas é o mesmo. 

O dual de um poliedro convexo regular pode ser determinado unindo, simplesmente, os centros 

das faces adjacentes do poliedro. Neste método, o poliedro resultante tem dimensões inferiores 

ao poliedro inicial, correspondendo a insfera deste à circunsfera daquele. Na Figura 199, a cir-

cunsfera do poliedro dual (a azul), que contém os quatro vértices localizados nos centros das 

faces do tetraedro de arestas cinzentas, coincide com a insfera deste tetraedro maior. Nesta 

situação, o tetraedro dual está incluso no tetraedro inicial. 

 

Figura 199 - O tetraedro regular é dual de si próprio (ou auto-dual). 

Cundy e Rollet (1989, p. 78) apontam que o conceito de dualidade é equivalente ao conceito de 

reciprocação em relação a uma esfera, como a seguir veremos, e que qualquer poliedro pode 

ser reciprocado em relação a uma esfera, sendo cada plano substituído pelo seu polo e cada 
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vértice pelo seu plano polar, de forma a construir um outro poliedro, que se designa por dual 

ou recíproco, que é um poliedro com número de faces e de vértices permutados. 

Neste processo, os vértices do poliedro inicial são substituídos por planos (polares) tangentes a 

uma esfera com centro no baricentro do poliedro, de cuja intersecção resultam as arestas do 

dual. A intersecção destas arestas, por sua vez, corresponde aos vértices do poliedro dual. Com-

plementarmente, as faces do poliedro inicial são substituídas pelos respetivos polos, que cor-

respondem aos vértices do poliedro dual. Concluindo, dois poliedros serão recíprocos um do 

outro se, em relação a uma mesma esfera, cada face de um dos poliedros pertencer ao plano 

polar do vértice (ou polo) correspondente do outro poliedro (Grünbaum e Shephard, 1988, p. 

206). Se o poliedro for convexo regular e a esfera de reciprocação for a que o circunscreve, as 

faces do dual serão tangentes à circunsfera, nos vértices do poliedro inicial.  

Embora um poliedro possa ser reciprocado em relação a uma esfera concêntrica de raio aleató-

rio, a situação mais interessante corresponde àquela em que as arestas de um poliedro e do seu 

recíproco se intersectam segundo ângulos retos (o que ocorre, geralmente, no ponto médio das 

arestas) e partilham a mesma midesfera - a esfera de reciprocação. No caso dos poliedros con-

vexos uniformes, as arestas do dual bissectam as arestas do poliedro inicial segundo a direção 

das respetivas mediatrizes (Wenninger, 1983, p. 7). Neste caso, as arestas dos dois poliedros 

são tangentes à midesfera que lhes é comum.  

As Figuras 200 a 204 mostram a determinação dos duais de poliedros pelo método de Dorman-

Luke, descrito por Cundy e Rollet (1989, p. 117) e caracterizado por Wenninger (1983, p. 30) 

como a forma mais fácil de determinar as faces dos duais dos poliedros convexos. Este método 

que, segundo Wenninger, permanece válido para os poliedros não-convexos (1983, p. 55) só 

pode ser utilizado em poliedros uniformes, dado que as figuras verticiais são polígonos cíclicos 

e é possível definir uma midesfera comum aos dois poliedros. Para circunstâncias distintas, 

Grunbaum e Shephard (1988, p. 206) indicam que a reciprocação é o único método conhecido 

para efetivamente, construir o poliedro P* dual de um poliedro P. 

Na Figura 200, ilustra-se o processo seguido para a determinação do dual do tetraedro truncado. 

Na Figura 200a, determinamos a figura verticial de dois dos vértices e a circunferência que 

circunscreve cada uma delas (que são circunferências menores da midesfera do poliedro (Pugh, 

1976, p. 37), aqui não representada). O passo seguinte (Figura 200b) consiste em determinar o 

polígono tangencial a cada uma destas circunferências nos vértices da figura verticial. Os lados 

de todos os polígonos tangenciais correspondem às arestas do dual (Figura 200c). Estas arestas 
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são tangentes à circunferência que circuncreve a figura verticial, nos pontos em que o 

arquimediano a intersecta (Kappraff, 1990, p. 337). As arestas do arquimediano e do seu dual 

são tangentes à midesfera comum e perpendiculares entre si, no ponto médio das arestas do 

poliedro inicial.  

 

 

 

a b c 

Figura 200 - Determinação do dual do tetraedro truncado, segundo o método de Dorman-Luke. À esquerda,  

os lados dos triângulos isósceles (a azul) são tangentes às circunferências que circunscrevem as figuras 

verticiais (a vermelho) e correspondem às arestas do tetraedro triakis (à direita, com faces cinzentas). 

Nas Figuras 201, 202, 203 e 204 são respetivamente determinados os duais do prisma pentago-

nal, do antiprisma pentagonal, do antiprisma pentagramático e do antiprisma pentagramático 

cruzado, pelo método de Dorman-Luke. Para todos os casos, poderemos concluir que a número 

F de faces, E de arestas e V de vértices do poliedro inicial corresponde ao número V de faces, 

E de arestas e F de vértices do dual respetivo. Os duais dos prismas são bipirâmides e os duais 

dos antiprismas são trapezoedros (também chamados de deltoedros).  

 

 

Figura 201 - O dual do prisma convexo pentagonal é uma bipirâmide pentagonal. 
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Figura 202 - O dual do antiprisma pentagonal é um trapezoedro pentagonal. 

  < 

Figura 203 - O dual do antiprisma pentagramático é deltoedro pentagramático. À esquerda, ilustram-se  

a figura verticial de um dos vértices e a circunferência que a circunscreve. Ao meio, o polígono que lhe 

é tangencial e as faces triangulares e pentagramática que definem a figura verticial. 
<  < 

Figura 204 - O dual do antiprisma pentagramático cruzado é o deltoedro côncavo pentagramático. 

À esquerda, ilustram-se a figura verticial de um dos vértices e a circunferência que a circunscreve. 

Na imagem do meio, mostra-se ainda o antiprisma convexo que contém o poliedro e o polígono que é 

tangencial à figura verticial nos pontos médios das arestas. À direita, as doze faces do deltoedro. 
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Wenninger (1983, p. 35) sugere um terceiro método (para além da esfera de reciprocação e do 

método de Dorman-Luke) para obter o dual dos poliedros convexos uniformes, que consiste em 

determinar a intersecção dos planos que contêm os vértices do poliedro inicial e são tangentes 

à sua circunsfera. As porções de plano, segmentos de reta e pontos resultantes correspondem, 

respectivamente, às faces, arestas e vértices do dual do poliedro inicial (Figura 205). Segundo 

este método, porém, os dois poliedros não partilham a mesma interesfera. 

  
 

Figura 205 - Determinação do dual do cuboctaedro. A face representada à direita pertence a um dos planos  

tangentes à circunsfera. As faces do dual resultam da intersecção dos doze planos que contêm os vértices 

do cuboctaedro e são tangentes à sua circunsfera. O dual do cuboctaedro é o dodecaedro rômbico. 
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1.3.2.   Duais dos poliedros regulares 

Num poliedro regular, a circunferência circunscrita à figura verticial do poliedro {p, q} coincide 

com a circunferência inscrita da face do poliedro dual {q, p} e os dois polígonos {q} são recí-

procos em relação àquela circunferência (Coxeter, 1973, p. 17). Este processo para a determi-

nação do dual de um poliedro, segundo o qual os vértices e planos das faces do dual {q, p} são 

os polos e polares dos planos das faces e vértices do poliedro {p, q}, é denominado por Coxeter 

(1973, p. 17) como reciprocação em relação à midesfera. As Figuras 206 a 210 mostram este 

processo para cada um dos poliedros convexos regulares e a consequente relação entre a cir-

cunferência circunscrita da figura verticial do poliedro inicial e a face respetiva do poliedro 

dual. Note-se que, em todos os casos, a circunferência que circunscreve a figura verticial coin-

cide com a circunferência inscrita na face do dual. 

 

 

Figura 206 - O dual do tetraedro regular,  

em relação à midesfera, é um tetraedro igual. 
 

 
  

Figura 207 - O dual do hexaedro regular 

(ou cubo) é o octaedro regular. 

Figura 208 - O dual do octaedro regular 

é o hexaedro regular (ou cubo). 

 

 

 

Figura 209 - O dual do dodecaedro regular 

é o icosaedro regular. 

Figura 210 - O dual do icosaedro regular 

é o dodecaedro regular. 
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A Figura 211 ilustra a reciprocação do grande dodecaedro, {5, 5/2}, que tem doze faces penta-

gonais, trinta arestas e doze vértices pentagramáticos. O seu dual é o pequeno dodecaedro es-

trelado, {5/2, 5}, com doze faces pentagramáticas, trinta arestas e doze vértices. Na imagem da 

esquerda, podemos observar que a figura verticial do grande dodecaedro está inscrita numa 

circunferência, por sua vez, inscrita na face pentagramática do pequeno dodecaedro estrelado. 

Esta circunferência é uma das circunferências menores da midesfera comum aos dois poliedros 

(que não foi incluída, para maior clareza da relação entre os dois poliedros). As arestas dos dois 

poliedros são tangentes à esfera de reciprocação e perpendiculares entre si, no ponto médio que 

lhes é comum. O grande dodecaedro estrelado {5/2, 3}, com doze faces pentagramáticas, trinta 

arestas e vinte vértices, tem por dual o grande icosaedro {3, 5/2}, com vinte faces triangulares, 

trinta arestas e doze vértices pentagramáticos. 

 

 

Figura 211 - O dual do grande dodecaedro é o pequeno dodecaedro estrelado (a azul).  

A circunferência (a vermelho) que circunscreve o pentagrama (figura verticial do grande 

dodecaedro) coincide com a circunferência inscrita na face do dual. 

As Figuras 212 a 214 mostram, para cada caso, o resultado da intersecção entre cada poliedro 

convexo regular e o respetivo dual, tendo a esfera de reciprocação em comum. Segundo Coxeter 

(1973, p. 17), quaisquer dois poliedros regulares {p, q} e {q, p}, recíprocos em relação à mi-

desfera, têm em comum uma região interior sólida que é outro poliedro, quasirregular,  {𝑝
𝑞

}  𝑜u 

 {𝑞
𝑝

}. Os seus vértices são os pontos médios, tanto de {p, q} como de {q, p} e as faces são as 

figuras verticiais dos dois poliedros. No caso dos recíprocos cubo/octaedro e dodecaedro/ico-

saedro, o poliedro que resulta da sua intersecção é, respetivamente, o cuboctaedro {3
4
} e o ico-

sidodecaedro {3
5
}, aqui representados pelas suas arestas a cor vermelha. 
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Ilustramos ainda, com arestas de cor azul, o menor poliedro convexo que delimita cada par de 

poliedros e é definido pelos vértices de ambos. Este menor poliedro convexo (convex hull, no 

original, que traduzimos para invólucro convexo ou fecho convexo) corresponde ao dual do 

poliedro que é comum a cada par de duais. Nas Figuras 212, 213 e 214, os invólucros convexos 

que contêm cada par de duais são, respetivamente, o cubo (dual do octaedro), o dodecaedro 

rômbico (dual do cuboctaedro) e o triacontaedro rômbico (dual do icosidodecaedro). 

Podemos ainda observar os compostos que resultam da união de cada par de poliedros recípro-

cos: na Figura 212, os tetraedros definem o composto de dois tetraedros que Kepler apelidou 

de stella octangula; o cubo e o octaedro da Figura 213 definem o composto do cubo e do octa-

edro; e o dodecaedro e o icosaedro da Figura 214 definem o composto do dodecaedro e do 

icosaedro. Com a exceção da stella octangula, nenhum destes é um composto regular. 

  

 

Figura 212 - Recíprocos 

Tetraedro | Tetraedro. 

Figura 213 - Recíprocos 

Cubo | Octaedro. 

Figura 214 - Recíprocos 

Dodecaedro | Icosaedro. 

Relativamente aos pares de poliedros estrelados recíprocos, assinala-se que, da intersecção en-

tre cada poliedro e o seu dual com a mesma esfera de reciprocação, resultam dois poliedros 

quasirregulares: o grande dodecadodecaedro da Figura 215, que tem doze faces pentagramáti-

cas e doze faces pentagonais e resulta da intersecção entre o pequeno dodecaedro estrelado e o 

grande dodecaedro; e o grande icosidodecaedro da Figura 216, resultado da intersecção entre o 

grande dodecaedro estrelado e o grande icosaedro, que tem vinte faces triangulares e doze faces 

pentagramáticas. 
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Figura 215 - O grande dodecadodecaedro é  

o resultado da intersecção dos recíprocos 

pequeno dodecaedro estrelado | grande dodecaedro. 

Figura 216 - O grande icosidodecaedro é 

o resultado da intersecção dos recíprocos 

grande dodecaedro estrelado | grande icosaedro. 

Recordando que os vértices dos poliedros recíprocos definem a sua convex hull, podemos con-

cluir que, tanto no caso do par pequeno dodecaedro estrelado | grande dodecaedro, como no par 

grande dodecaedro estrelado | grande icosaedro, o menor poliedro convexo que os contém é o 

icosidodecaedro. O dual dos poliedros côncavos das Figuras 215 e 216 serão, portanto, também 

côncavos, e duas das muitas estrelações do triacontaedro rômbico, dual do icosidodecaedro 

(Wenninger, 1983, p. 41). Coxeter assinala (1973, p. 102) que, à semelhança dos poliedros 

convexos, o dual do quasirregular {𝑝
𝑞

} tem faces rômbicas, e as suas diagonais têm comprimen-

tos iguais às arestas dos recíprocos {p, q} e {q, p}. 

Na Figura 217c, mostra-se o dual do grande dodecadodecaedro, que Coxeter designa por pe-

queno triacontaedro estrelado e Wenninger (1983, p. 46), por triacontaedro medial rômbico. Na 

Figura 217a, mostra-se como foi determinada uma face rômbica do dual do grande dodecado-

decaedro, que tem vértices pentagramáticos, através do método do Dorman-Luke (para facilitar 

a sua visualização, mostram-se apenas as faces pentagramáticas do grande dodecadodecaedro). 

A figura verticial de cor vermelha e a circunferência que a circunscreve permitiram-nos deter-

minar o losango que lhes é tangencial e uma das faces do pequeno triacontaedro estrelado. Na 

Figura 217b, omitiram-se algumas faces e destacou-se uma delas, para mostrar que as faces 

deste poliedro se intersectam em doze vértices pentagonais que são visíveis e outros doze vér-

tices, pentagramáticos, que não são visíveis, por se situarem no interior do poliedro.  
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a b 

  

 c 

Figura 217 - O pequeno triacontaedro rômbico, definido por trinta faces rômbicas, 

é o dual do grande dodecadodecaedro da Figura 215. 
 

Mostramos a seguir o grande triacontaedro estrelado (ou grande triacontaedro rômbico, se-

gundo Wenninger, 1983, pp. 54-56), que é o poliedro dual do grande icosidodecaedro. Uma das 

faces rômbicas foi determinada com recurso ao método de Dorman-Luke a partir das quatro 

faces que se intersectam num dos vértices do grande icosidodecaedro (para melhor visualização, 

mostram-se apenas, na Figura 218a, as suas faces pentagramáticas). As trinta faces do grande 

triacontaedro rômbico (Figura 218c) foram a seguir determinadas com recurso a simetria de 

rotação. Na Figura 218b, evidencia-se o facto de o grande triacontaedro rômbico ser um dos 

resultados da estrelação do triacontaedro rômbico.  
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a b 

 

 
 c 

Figura 218 - O grande triacontaedro rômbico, também definido por trinta faces rômbicas,  

é o dual do grande icosidodecaedro da Figura 216. 
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1.3.3.   Duais dos poliedros arquimedianos 

Conforme vimos na Secção 1.2.6. do Capítulo I, os arquimedianos são poliedros convexos de 

vértices transitivos, mantendo-se qualquer um indistinguível, independentemente da posição 

para a qual seja rodado e definidos por faces regulares de dois ou de três tipos diferentes. Os 

centros das faces de um determinado tipo situam-se a igual distância do baricentro do 

arquimediano, e as figuras verticiais são polígonos congruentes, mas não regulares. Um 

arquimediano admite uma circunsfera que contém todos os vértices e uma midesfera que é 

tangente a todas as arestas, mas nenhuma insfera é tangente a todas as faces, só às faces de um 

determinado tipo. Para além disso, e contrariamente aos poliedros regulares, nenhum dos 

arquimedianos tem vértices em  número igual ao número de faces de outro arquimediano. 

É por estas razões que não é possível emparelhar os arquimedianos e os seus duais em pares da 

mesma categoria, nem associar arquimedianos com uma esfera de reciprocação comum. Pugh 

(1976, p. 24) denota, aliás, que as faces dos duais dos arquimedianos não são polígonos regu-

lares, porque as figuras verticiais dos arquimedianos também não o são. Nas Figuras 219 a 222, 

determinamos o dual de quatro arquimedianos pelo Método de Dorman-Luke, designadamente: 

do icosidodecaedro (Figura 219), do cubo truncado (Figura 220), do octaedro truncado (Figura 

221) e do cubo achatado (Figura 222). 

  

Figura 219 - Determinação do dual do icosidodecaedro. À esquerda, os losangos (a azul) de lados tangentes 

às circunferências que circunscrevem as figuras verticiais (os retângulos a vermelho), correspondem 

às arestas do triacontaedro rômbico (à direita, com faces cinzentas). 
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Figura 220 - Determinação do dual do cubo truncado. À esquerda, os triângulos isósceles (a azul),  

de lados tangentes às circunferências que circunscrevem as figuras verticiais (a vermelho), 

correspondem às arestas do octaedro triakis (à direita, com faces cinzentas). 

  

Figura 221 - Determinação do dual do octaedro truncado. À esquerda, os triângulos isósceles (a azul), 

de lados tangentes às circunferências que circunscrevem as figuras verticiais (a vermelho), 

correspondem às arestas do hexaedro tetrakis (à direita, com faces cinzentas).   

  

Figura 222 - Determinação do dual do cubo achatado. À esquerda, os pentágonos irregulares (a azul)  

de lados tangentes às circunferências que circunscrevem as figuras verticiais (a vermelho), 

correspondem às arestas do icositetraedro pentagonal (à direita). 
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Holden (1971, p. 55) observa que o número de arestas das faces do dual de um arquimediano é 

igual ao número de faces que se intersectam nos vértices do arquimediano. Isto pode ser com-

provado, por exemplo, na Figura 222, em que nos vértices do cubo achatado se intersectam 

cinco faces, e as faces do dual (o icositetraedro pentagonal) têm cinco arestas. Semelhante 

conclusão retiraremos da Figura 219, em que as faces do dual são quadrangulares e das Figuras 

220 e 221, cujos duais têm faces triangulares. Importa assinalar que, apesar de possuírem ca-

racterísticas tão distintas das dos regulares ou semirregulares, os duais dos arquimedianos têm 

as mesmas propriedades de simetria destes poliedros (inclusive, dos poliedros uniformes), per-

tencendo, segundo Wenninger (1983, p. 14) aos grupos tetraedral, octaedral e icosaedral. 

Os duais dos arquimedianos são genericamente designados  por Sólidos de Catalan, pelo facto 

de o primeiro estudo sistemático da dualidade dos poliedros, publicado em 1865, se dever a 

Eugene Catalan (Malkevitch, 1988, p. 88). As faces dos Sólidos de Catalan são polígonos não 

regulares de um único tipo, mas a sua disposição não é idêntica em todos os vértices, dado que 

alguns resultam da intersecção de arestas em número diferente dos restantes. Os Sólidos de 

Catalan são, portanto, isoedrais, porque são transitivos nas faces (não regulares), mas não são 

isogonais. Os vértices de um determinado tipo situam-se a uma distância diferente daquela a 

que os restantes vértices se situam em relação ao baricentro. Por esta razão, nenhum dos duais 

dos arquimedianos admite uma esfera que os circunscreve. Existe, porém, e além da midesfera 

(que é tangente às arestas de cada arquimediano e do seu dual, mas não necessariamente nos 

pontos médios das arestas deste último), uma insfera que é tangente a todas as faces dos polie-

dros de Catalan, mas não necessariamente nos seus incentros.  

Nas Figuras 223 a 235, ilustram-se os poliedros de Catalan. As designações seguem a termino-

logia adotada por Wenninger para os arquimedianos (1975, pp. 20-32) e respetivos duais (1983, 

pp. 14-29); as entre parêntesis são de Holden (1971, p. 75) e Pugh (1976, p. 43). 

  

 

Figura 223 - Dodecaedro 

rômbico 

12 faces rômbicas 

Dual do cuboctaedro. 

Figura 224 - Triacontaedro 

rômbico 

30 faces rômbicas 

Dual do icosidodecaedro. 
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Figura 225 - Tetraedro triakis 

 

12 faces triangulares isósceles 

Dual do tetraedro truncado. 

Figura 226 - Hexaedro tetrakis 

 

24 faces triangulares isósceles 

Dual do octaedro truncado. 

Figura 227 - Octaedro triakis 

 

24 faces triangulares isósceles 

Dual do cubo truncado. 

  

 

Figura 228 - Dodecaedro pentakis 

 

60 faces triangulares isósceles 

Dual do icosaedro truncado. 

Figura 229 - Icosaedro triakis 

 

60 faces triangulares isósceles 

Dual do dodecaedro truncado. 

 

   

Figura 230 - Icositetraedro 

deltoidal 

 

24 faces em forma de papagaio 

Dual do rombicuboctaedro. 

Figura 231 - Dodecaedro Disdyakis 

(octaedro hexakis) 

 

48 faces triangulares escalenas 

Dual do cuboctaedro rombitruncado. 

Figura 232 - Hexacontaedro 

deltoidal 

 

60 faces em forma de papagaio 

Dual do rombicosidodecaedro. 

   

Figura 233 - Triacontaedro disdyakis 

(icosaedro hexakis) 

 

120 faces triangulares escalenas 

Dual do icosidodecaedro rombitruncado. 

Figura 234 - Icositetraedro 

pentagonal 

 

24 faces pentagonais 

Dual do cubo achatado. 

Figura 235 - Hexacontaedro 

pentagonal 

 

60 faces pentagonais 

Dual do dodecaedro achatado. 
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Embora os treze duais dos arquimedianos tenham sido descritos por Catalan, o dodecaedro 

rômbico era já do conhecimento dos gregos e de Kepler (Williams, 1979, p. 56). Do 

triacontaedro rômbico, descrito por Kepler em 1611, existe uma representação (aproximada, 

segundo Hart, 1998a) da autoria de Wentzel Jamnitzer, com data de 1568 (Figura 236). Kepler 

incluiu estes dois poliedros rômbicos nos desenhos da Figura 5. 

 

Figura 236 - Uma das gravuras de Wentzel Jamnitzer com 

o título arte da perspectiva (Jamnitzer, 1993, p. 110).  
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1.4.1.   Facetamento e Estrelação de Poliedros 

Por facetamento (faceting), entendemos a operação segundo a qual são definidos novos polígo-

nos (facets, no original, que traduziremos para facetas) a partir dos vértices de um poliedro pré-

existente. Estes polígonos, por sua vez, são as faces de novos poliedros. As arestas das facetas 

podem corresponder, por exemplo, a diagonais faciais ou a diagonais internas do poliedro ini-

cial. Através da estrelação (stellating), os planos que contêm as faces de um poliedro intersec-

tam-se até definirem novas faces, de outro poliedro. Facetar ou estrelar um poliedro implicam, 

respetivamente, remover determinadas porções ou adicionar-lhe outras, sendo por isso o face-

tamento uma operação subtrativa enquanto que a estrelação é uma operação aditiva. 

Coxeter (1973, p. 98-99) introduz os termos core e case para relacionar os conceitos de faceta-

mento e de estrelação aos poliedros estrelados e compostos. O core é o maior poliedro convexo 

que pode ser definido no interior de um poliedro estrelado; enquanto que a case ou convex hull 

é o menor poliedro convexo que o pode conter. Um poliedro estrelado ou um composto de 

poliedros pode ser obtido por facetamento da sua case, porque os seus vértices coincidem com 

os vértices do poliedro inicial; ou por estrelação do seu core, que, com o poliedro inicial, parti-

lha os planos das faces. Joseph Bertrand, em 1858, aplicou este processo aos poliedros convexos 

regulares para obter os quatro poliedros regulares estrelados (Cromwell, 1997, p. 281). Na Fi-

gura 237, mostra-se que, por estrelação do dodecaedro rômbico (a primeira, segundo Cundy e 

Rollet, 1989, p. 149), obtemos o composto de três octaedros não regulares também conhecido 

como Sólido de Escher (Figura 237a). Este poliedro tanto pode ser obtido através da estrelação 

do dodecaedro rômbico que é o seu core (que se evidencia na Figura 237b), como pelo faceta-

mento do cuboctaedro que é a sua case (Figura 237c) e dual do dodecaedro rômbico. 

   

a b c 

Figura 237 - Na imagem da esquerda, mostra-se a primeira estrelação do dodecaedro rômbico. 

Ao centro, ilustra-se o seu core e à direita, a sua case.  
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Na Figura 238, mostram-se as três estrelações do dodecaedro pentagonal. Na Figura 238a, ob-

serva-se que as intersecções dos planos contendo as faces do dodecaedro definem as arestas das 

doze faces pentagramáticas do pequeno dodecaedro estrelado. Os vértices deste último definem 

a sua case, que é um icosaedro. O dodecaedro inicial é o seu core. Por facetamento do icosaedro, 

podemos definir as doze faces pentagonais do grande dodecaedro (Figura 238b). Estas faces 

resultam da segunda estrelação das faces do dodecaedro pentagonal. A case e o core do grande 

dodecaedro são os mesmos icosaedro e dodecaedro do pequeno dodecaedro estrelado. A ter-

ceira estrelação do dodecaedro inicial (ou a estrelação das faces do grande dodecaedro) permite-

nos definir novos pentagramas, que correspondem às doze faces do grande dodecaedro estre-

lado, que se ilustra na Figura 238c. Neste caso, os seus case e core são dodecaedros convexos, 

podendo observar-se este último na imagem da direita. O pequeno dodecaedro estrelado e o 

grande dodecaedro são, como já vimos, duais um do outro, da mesma forma que, de acordo 

com Inchbald (2008), o processo de facetamento é dual do processo de estrelação. Cada um 

deles pode ser obtido, tanto por estrelação do dodecaedro, como por facetamento do icosaedro. 

   

a b c 

Figura 238 - Das sucessivas estrelações do dodecaedro regular, resultam: o pequeno dodecaedro estrelado 

(de arestas verdes); o grande dodecaedro (de arestas vermelhas); e o grande dodecaedro estrelado (a azul). 

De entre as 59 possíveis estrelações para o icosaedro regular (considerando o icosaedro original 

como uma delas), existe uma que Arthur Cayley designou por grande icosaedro e que Coxeter 

e outros autores identificaram, em sétimo lugar, com a notação G (1982, p. 13) e se ilustra na 
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Figura 239b. Este poliedro regular estrelado, com vinte faces triangulares, é o dual do grande 

dodecaedro estrelado e tem um icosaedro por case e o icosaedro da Figura 239a por core. Wen-

ninger (1975, p. 63) define o grande icosaedro como a décima sexta estrelação do icosaedro. 

 

 

a b 

Figura 239 - O único poliedro côncavo regular obtido por estrelação do icosaedro regular é o grande 

icosaedro. À esquerda, destaca-se (a azul) de que forma o prolongamento das alturas das faces do icosaedro 

nos permite definir duas faces do grande icosaedro. As linhas vermelhas correspondem às alturas de todas as 

faces do icosaedro, a partir das quais se determinaram os vértices do grande icosaedro (à direita). 

Nas Figuras 240 a 243 enumeram-se as facetas regulares produzíveis nos poliedros convexos 

regulares (o hexaedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro regulares). de acordo com Cro-

mwell (1987, p. 283). Desta análise, excluiu-se o tetraedro regular, porque os seus vértices não 

nos permitem definir outras facetas além das suas. 

 

 

Figura 240 - Facetas triangulares regulares 

produzíveis no cubo. 

Figura 241 - Facetas quadradas 

produzíveis no octaedro 
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Triangulares 1 Triangulares 2 Quadradas 
   

Pentagonais Pentagramáticas 1 Pentagramáticas 2 

Figura 242 - Facetas regulares produzíveis no dodecaedro. 

   

Triangulares Pentagonais Pentagramáticas 

Figura 243 - Facetas regulares produzíveis no icosaedro. 

De acordo com Coxeter (1973, p. 100), podemos obter os seguintes poliedros estrelados ou 

compostos a partir dos poliedros convexos regulares (e para além deles próprios): 

- por facetamento do cubo (Figura 240): os dois tetraedros que definem a stella octangula, 

considerando as facetas triangulares. Este composto resulta ainda da estrelação do seu 

dual, o octaedro. 
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- por facetamento do dodecaedro (Figura 242): o grande dodecaedro estrelado, conside-

rando as facetas pentagramáticas maiores (com a legenda “Pentagramáticas 2”); o com-

posto de cinco cubos, com as facetas quadradas; o composto de cinco tetraedros e o com-

posto de dez tetraedros, com as facetas triangulares maiores (com a legenda “Triangulares 

2”). Estes últimos dois compostos admitem versões enantiomórficas;  

- por facetamento do icosaedro (Figura 243): o pequeno dodecaedro estrelado, o grande 

dodecaedro e o grande icosaedro considerando, respetivamente, as facetas pentagramáti-

cas, pentagonais e triangulares. 

Wenninger relata-nos (1983, p. 5) o facto de ter conjeturado se o dual de qualquer poliedro 

uniforme côncavo não seria uma forma estrelada do dual do invólucro convexo que contém o 

poliedro inicial. A conjetura de Wenninger seria confirmada por Martyn Cundy, de que Wen-

ninger cita (1983, p. 5) uma justificação detalhada que fundamenta a conclusão de que todos os 

duais dos poliedros côncavos uniformes resultam da estrelação dos duais dos respetivos invó-

lucros convexos. Esta conjetura terá surgido no seguimento da afirmação de Coxeter (1973, p. 

99) segundo a qual um composto de poliedros pode ser obtido através da estrelação do seu core 

(que, com o poliedro inicial, partilha os mesmos planos das faces) ou pelo facetamento da sua 

case (com quem partilha os mesmos vértices). Pudemos comprovar esta afirmação com a stella 

octangula da Figura 206, que tanto pode ser obtida através da estrelação do octaedro (o core 

dos tetraedros duais) como pelo facetamento da sua case (o cubo envolvente). 

Recordamos a seguir alguns exemplos que comprovam a conjetura de Wenninger. 

Conforme vimos na Figura 211, o dual do pequeno dodecaedro estrelado é o grande dodecae-

dro. Segundo a conjetura, o grande dodecaedro resultaria da estrelação do dual do menor poli-

edro convexo que envolve o pequeno dodecaedro estrelado. Este invólucro convexo é o icosa-

edro e o seu dual é o dodecaedro - o grande dodecaedro é, por isso, e como vimos na Figura 

238b, uma das estrelações deste último. Ainda na categoria dos poliedros regulares, cabe men-

cionar que o dual do grande dodecaedro estrelado é o grande icosaedro, que resulta da estrelação 

do icosaedro. O icosaedro, por seu lado, é o dual do dodecaedro que envolve o grande dodeca-

edro estrelado. 

O grande triacontaedro rômbico é o dual do grande icosidodecaedro, que ilustrámos na Figura 

216. O invólucro convexo deste último é o icosidodecaedro e o seu dual é o triacontaedro rôm-

bico. Na Figura 218b, tínhamos ilustrado este triacontaedro rômbico, de modo a evidenciar que 

as faces do poliedro côncavo são um dos resultados da sua estrelação.  
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1.4.2.   Facetamento dos poliedros convexos quasirregulares 

Ilustramos a seguir as facetas regulares produzíveis nos dois poliedros convexos quasirregula-

res, de acordo com Viana (2018b, 755). 

Na Figura 244, vemos que as facetas regulares produzíveis no cuboctaedro são apenas três, 

sendo duas delas convexas e uma, estrelada. As facetas hexagonais permitem-nos definir os 

hemipoliedros quasirregulares das Figuras 72 e 73.  

 
 

 
 

 
 

Triangulares Hexagonais Hexagramáticas 

Figura 244 - Facetas regulares produzíveis no cuboctaedro. 

Na Figura 245, ilustram-se as facetas regulares de dois tipos (triangulares e pentagonais) que 

são produzíveis no icosidodecaedro. O facetamento do icosidodecaedro é bastante mais profí-

cuo do que o cuboctaedro e permite-nos definir vários poliedros estrelados uniformes (alguns 

dos quais ilustrámos anteriormente) e, entre outros, o composto de cinco octaedros (que ilus-

traremos na Figura 427) considerando as facetas triangulares menores identificadas na Figura 

245 com a legenda “Triangulares 1”. 
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Triangulares 1 Triangulares 2 Quadradas 

   

Pentagonais 1 Pentagonais 2 Pentagramáticas 1 

   

Pentagramáticas 2 Pentagramáticas 3 Hexagonais 

   

Hexagramáticas Decagonais Decagramáticas 

Figura 245 - Facetas regulares produzíveis no icosidodecaedro. 
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2.1.1.   Tesselações planas monoédricas30 

Uma tesselação plana (que Coxeter (1973, p. 58) designa também como two-dimensional ho-

neycomb31) é um conjunto infinito de polígonos que cobrem o plano uma única vez sem espaços 

intermédios nem sobreposições, de modo a que cada lado de cada um dos polígonos pertença, 

também, a outro polígono (Coxeter, 1973, p. 58). Coxeter acrescenta que qualquer tesselação 

plana pode ser considerada como um poliedro “degenerado” cujo centro tenha retrocedido para 

o infinito (Coxeter, 1973, p. 61). É, aliás, de acordo com esta perspetiva que é secundada por 

Grünbaum (1977, pp. 6-7), que as tesselações planas regulares que ilustrámos nas Figuras 54 a 

56, podem ser consideradas como uma classe de poliedros regulares. 

Com o objetivo de clarificar definições, ao longo deste trabalho, diferenciaremos pavimentação 

(tiling, em inglês) de tesselação, (tessellation) reservando o primeiro termo para as situações 

em que os ladrilhos (tiles) são figuras bidimensionais de qualquer tipo (como, por exemplo, em 

obras de Mauritis Cornelius Escher), mas restritos a discos topológicos que tenham por fronteira 

uma única curva simples fechada (Grünbaum e Shephard, 1987, p. 17). Na linha de autores 

como Ball e Coxeter (1987), Cundy e Rollet (1989) ou Pugh (1976), reservaremos o termo 

tesselação para o preenchimento do plano com polígonos (embora estes, ao contrário do que 

Weisstein (s.d.) defende, possam não ser regulares), designando-os por faces da tesselação.  

Se nos restringirmos às tesselações monoédricas ou puras (Veloso, 1998, p. 208) e nestas, às 

que são exclusivamente definidas por polígonos regulares (isto é, em que todos as faces são 

réplicas de um polígono regular), concluímos que as possibilidades estão limitadas às seguintes, 

definidas por polígonos cujos ângulos internos sejam números inteiros e submúltiplos de 360º: 

seis triângulos equiláteros, quatro quadrados e três hexágonos regulares por vértice. A estes 

poliedros infinitos, em que tanto as faces como as figuras verticiais são polígonos convexos 

regulares, atribuem-se, respetivamente, as notações {3, 6}, {4, 4} e {6, 3} ou (36), (44) e (63), 

de acordo com Grünbaum e Shephard, 1977, p. 229). Estas tesselações, que eram já do conhe-

cimento dos Pitagóricos (Hales, p. 20) são regulares porque têm, tal como os poliedros regulares 

finitos, faces, arestas e vértices transitivos.  

 

30 Nota sobre as notações adotadas para as tesselações planas uniformes: Para as tesselações planas, as notações utilizadas descrevem a confi-

guração e sequência de faces em torno de cada vértice e seguem as utilizadas por Grünbaum e Shephard (1987). As notações (36) ou (3.3.3.3.3.3) 

e (33.42), por exemplo, correspondem a tesselações planas em que seis faces triangulares regulares, no primeiro caso, e três faces triangulares 

e duas quadradas, no segundo, se intersectam em cada vértice. 
31 A palavra honeycomb, segundo Weisstein (s/d), designa qualquer tesselação definida por polítopos n-dimensionais. 

file:///D:/dropbox%20vera/Dropbox/tese%20-%20poliedros%20que%20preenchem%20o%20espaço/artigos%20-%20poliedos%20e%20tesselações/GRUNBAUM%20Regular%20polyhedra%20-%20old%20and%20new.pdf
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As tesselações regulares (36) e (63) são duais entre si, porque os centros das faces de uma defi-

nem a outra, com arestas perpendiculares à tesselação inicial (Figuras 246a e 248a). Se as duas 

tesselações forem sobrepostas de modo a se bissectarem nas arestas, os pontos médios das ares-

tas definem a tesselação quasirregular (3.6.3.6), como se mostra nas Figuras 246b e 248b). Dito 

de outra forma, nesta situação de reciprocidade entre as duas tesselações, as suas figuras verti-

ciais definem uma tesselação que é isogonal e isotoxal e na qual faces triangulares e hexagonais 

regulares se intersectam alternadamente. 

   

a b c 

Figura 246 - A tesselação (36) que, na figura, se representa, a preto, é recíproca da (63), a azul. 

Nesta situação, as figuras verticiais de ambas definem a tesselação (3.6.3.6), a vermelho. 

Os centros das faces de (3.6.3.6) definem a sua tesselação dual, de faces rômbicas (a cinzento). 

   

a b c 

Figura 247 - A tesselação (44) é dual de si própria. Nesta situação, as figuras verticiais definem 

outra tesselação (44), a vermelho, cujos centros das faces definem uma tesselação dual, igual (a cinzento). 

   

a b c 

Figura 248 - A tesselação (63) que, na figura, se representa, a preto, é recíproca da (36), a azul. 

Nesta situação, as figuras verticiais de ambas definem a tesselação (3.6.3.6), a vermelho. 

Os centros das faces de (3.6.3.6) definem a sua tesselação dual, de faces rômbicas (a cinzento). 
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Coxeter denota que, nesta situação, as arestas de (36) e (63) definem as diagonais (maior e me-

nor, respetivamente), de losangos iguais que, por sua vez, definem a tesselação dual da (3.6.3.6), 

conforme se ilustra nas Figuras 246c e 248c. 

A tesselação (44) é dual de si própria (Figura 247a) e a tesselação definida pelas suas figuras 

verticiais (Figura 247b) é dual da tesselação de faces quadradas da Figura 247c. 

Como breve desenvolvimento deste subcapítulo, importará mencionar que quaisquer triângulos 

ou quadriláteros iguais tesselam o plano (Kappraff, 1990, p. 175). No primeiro caso, cada tri-

ângulo deve ser rodado segundo um ângulo de 180º em torno do ponto médio de qualquer um 

dos seus lados, de modo a que cada par de triângulos justapostos defina um paralelogramo. De 

igual forma, quadriláteros iguais tesselam o plano, se cada par de quadriláteros justapostos de-

finir um hexágono de lados opostos iguais e paralelos. Para tal, cada quadrilátero deve também 

ser rodado, segundo um ângulo de 180º, em torno do ponto médio de qualquer um dos seus 

lados, como acontece na tesselação da Figura 249a de quadriláteros convexos e na tesselação 

da Figura 249b de quadriláteros côncavos.  

 

 

 

 

 

a b 

Figura 249 - Exemplos de tesselações planas definidas por quadriláteros iguais (convexos e côncavos). 

Pentágonos e hexágonos convexos iguais, em determinadas condições, também tesselam o 

plano, mas o mesmo não acontece com polígonos convexos iguais com número de lados igual 

ou superior a sete (Mann, Mcloud-Mann e Derau, 2017, p. 4). Ainda de acordo com os mesmos 

autores, é possível definir tesselações monoédricas com quinze tipos diferentes de pentágonos 

convexos irregulares. Rao (2017) conjeturou, num artigo ainda não publicado, não existirem 
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mais possibilidades para das quinze possibilidades, mencionando mais quatro tipos de pentá-

gonos convexos que tesselam o plano, que caracterizou como casos particulares dos restantes. 

Quaisquer hexágonos de lados opostos iguais e paralelos tesselam o plano (como vimos na 

tesselação {6,3} e nas tesselações das Figuras 249a e 249b). Existem três classes de hexágonos 

convexos passíveis de definir tesselações monoédricas (Mann e outros, 2017, p. 4) e a Figura 

250a ilustra a classe em que as faces se caracterizam por terem dois pares de lados opostos 

iguais (neste caso: o par [CD] e [FA] e o par [BC] e [DE]) e em que a soma das amplitudes dos 

ângulos em A, B e D perfaz 360º. Na Figura 250b, ilustra-se a tesselação resultante. 

  

a b 

Figura 250 - Exemplo de uma tesselação plana definida por hexágonos convexos iguais. 
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2.1.2.   Tesselações planas uniformes 

Se, das tesselações isogonais com polígonos regulares, excluirmos a condição de que as faces 

sejam iguais, concluímos que existem apenas oito possibilidades, que se designam como tesse-

lações homogéneas, uniformes ou arquimedianas. Consideram-se equivalentes, no espaço, aos 

poliedros arquimedianos (Cundy e Rollet (1989, p. 60) e têm faces com a configuração de {3}, 

{4}, {6}, {8} e/ou {12}. 

No grupo das tesselações planas uniformes, devem ser incluídas as três regulares, existindo, 

portanto, onze tesselações em que todas as faces (não necessariamente iguais) são regulares, e 

em que, segundo Veloso (1998, p. 215), dados dois vértices, existe sempre uma simetria do 

grupo de simetria da tesselação que transforma um vértice no outro. Nas Figuras 251 a 262 

mostram-se estas onze tesselações uniformes, destacando-se, para cada uma, as faces que defi-

nem um dos vértices. A tesselação (34.6) existe em duas versões enantiomórficas (Figuras 254 

e 255), que não são sobreponíveis “without turning the plane over” (Cundy e Rollet, 1989, p. 

63) ou que, dito de outro modo, só serão sobreponíveis se o plano de uma for rebatido sobre o 

plano de outra. As notações utilizadas descrevem a configuração e sequência de faces em torno 

de cada vértice e seguem as utilizadas por Grünbaum e Shephard (1987). As notações (36) ou 

(3.3.3.3.3.3) e (33.42), por exemplo, indicam-nos que, no primeiro caso, seis faces triangulares 

regulares se intersectam em cada vértice, e que, no segundo caso, se intersectam três faces tri-

angulares e duas quadradas.  

A tesselação (3.6.3.6), mencionada a propósito das Figuras 246 e 248 e ilustrada na Figura 259, 

é quasirregular por ter arestas transitivas e as restantes, são semirregulares. Com a exceção da 

tesselação (33.42) da Figura 256, tanto as tesselações arquimedianas, como a regular (63) deri-

vam, como Grünbaum e Shephard denotam (1987, p. 64), das tesselações (36) ou de (44), através 

da omissão de algumas uniões entre faces triangulares ou da truncatura de alguns vértices. 

É ainda possível dividir o plano de forma periódica com polígonos regulares em tesselações 

isogonais com vértices de mais do que um tipo, que se designam, genericamente, como k-uni-

formes. Segundo Krötenheerdt (citado por Grünbaum e Shephard, 1987, p. 65), estas tessela-

ções podem variar entre vértices entre dois e sete tipos distintos. Nenhuma delas será aqui ana-

lisada, dado que nos limitaremos às 1-uniformes. Nas 2-uniformes, habitualmente designadas 

como tesselações demirregulares, os vértices, de dois tipos distintos, conjugam vértices das 

tesselações que acabámos de mostrar. Segundo Krötenheerdt (citado por Grünbaum e Shephard, 

1987, p. 66), existem vinte tesselações 2-uniformes, das quais se ilustra uma, na Figura 263. 
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Figura 251 - (36) 

tesselação regular. 

Figura 252 - (44) 

tesselação regular. 

Figura 253 - (63) 

tesselação regular. 

 .  

Figura 254 - (34.6), versão 

levogira. tesselação semirregular. 

Figura 255 - (34.6), versão 

dextrogira. tesselação semirregular. 

Figura 256 - (33.42) 

tesselação semirregular. 

   

Figura 257 - (32.4.3.4) 

tesselação semirregular. 

Figura 258 - (3.4.6.4) 

tesselação semirregular. 

Figura 259 - (3.6.3.6) 

tesselação quasirregular. 

   

Figura 260 - (3.122) 

tesselação semirregular. 

Figura 261 - (4.6.12) 

tesselação semirregular. 

Figura 262 - (4.82) 

tesselação semirregular. 

 
Figura 263 - A tesselação demirregular (4.6.12; 3.4.6.4) conjuga 

os vértices das tesselações semirregulares (4.6.12) e (3.4.6.4). 
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2.2.1.   Tesselações monoédricas com poliedros convexos32 

De modo semelhante às tesselações planas, uma tesselação sólida ou three-dimensional honey-

comb é um conjunto infinito de poliedros que preenchem o espaço uma única vez, sem espaços 

intermédios nem sobreposições e de modo a que cada face de cada um dos poliedros pertença, 

também, a outro poliedro (Coxeter, 1973, p. 68). Os poliedros que preenchem o espaço desig-

nam-se, genericamente, como space-fillers. Nesta investigação, designaremos estes poliedros 

como células da tesselação ou tesselas, termo que é utilizado para designar peças de mosaicos.  

Para que um conjunto de poliedros preencha o espaço, uma condição necessária e, por si só, 

evidente (Kappraff, 1990, p. 278) é que a soma das amplitudes dos ângulos diedrais dos polie-

dros com uma aresta em comum perfaça 360º. Embora necessária, esta condição, porém, não é 

suficiente. A este propósito, Soler menciona que quatro tetraedros truncados não preenchem o 

espaço, embora a soma das amplitudes dos ângulos diedrais entre pares distintos de faces cor-

responda a “2 x (70º32’) + 2 x (109º28’) = 360º” (2006, p. 215).  Os poliedros cujos ângulos 

diedrais sejam submúltiplos de 360º (como por exemplo, o cubo e o dodecaedro rômbico, cujos 

ângulos diedrais são 90º e 120º, respetivamente) enquadram-se naquela condição. A Figura 264 

exibe os ângulos diedrais do octaedro truncado cuja amplitude, entre as faces hexagonais, é 

aproximadamente igual a 109,471221º e, entre as faces hexagonais e quadradas, a 125,26439º.  

 

Figura 264 – A amplitude dos ângulos diedrais entre as faces hexagonais do octaedro truncado 

é igual a 109,471221º e, entre as faces hexagonais e quadradas, a 125,26439º.  

 

32 Nota sobre as notações adotadas para as tesselações sólidas uniformes: As notações das tesselações sólidas correspondem às utilizadas por 

Grünbaum (1994b, pp. 54-56), nas quais a notação de cada poliedro descreve a configuração e sequência de faces em cada vértice. (3.3.3), 

(4.4.4), e (3.4.3.4), por exemplo, identificam o tetraedro regular, o cubo e o cuboctaedro. No caso das tesselações sólidas, o expoente denota o 

número de poliedros em cada vértice. (4.4.4)8, por exemplo, identifica a tesselação definida por oito cubos (#01). 
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Assim como o cubo e o dodecaedro rômbico, o octaedro truncado é capaz de tesselar o espaço 

por translação das suas réplicas, porque a soma das amplitudes dos ângulos diedrais entre cada 

tríade de octaedros truncados com uma aresta em comum (Figura 265) também perfaz 360º.  

 

Figura 265 - A soma das amplitudes dos ângulos diedrais entre as faces de octaedros truncados com arestas 

e faces em comum é igual a 360º (para melhor visualização, foram omitidas as faces quadradas). 

Na Figura 266, mostra-se que a soma das amplitudes dos ângulos diedrais de um tetraedro re-

gular e de um octaedro regular (aproximada e respetivamente, de 70,528779 e 109,471221) 

com uma face em comum perfaz 180º. Em determinadas condições, que mais adiante aborda-

remos, estes poliedros podem preencher o espaço de duas formas diferentes. 

 

Figura 266 - A soma das amplitudes dos ângulos diedrais entre as faces de um tetraedro e um octaedro 

com uma face em comum é 180º (para melhor visualização, foram omitidas algumas faces). 
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Apesar de, com réplicas do dodecaedro pentagonal não ser possível preencher o espaço pelo 

facto de o ângulo diedral entre cada par de faces ser aproximadamente igual a 116, 565036º, no 

Capítulo III, mostrar-se-á uma das possibilidades de tesselar o espaço com dodecaedros penta-

gonais e outros poliedros. Se não existirem restrições quanto ao tipo de faces e à diversidade de 

poliedros que podem preencher o espaço, não haverá, segundo Pearce (1978, p. 38), limite para 

o número de combinações possíveis. Pearce acrescenta que a descoberta de um poliedro que 

preenche o espaço, por si só, não assume particular importância, a não ser pela relação que 

possa ter com os princípios ordenadores do espaço.  

Em 1885, o cristalógrafo Evgar Fedorov identificou cinco poliedros convexos que preenchem 

o espaço sem que para tal tenham de mudar de orientação e designou-os por paraleloedros (Se-

nechal, 2009, p. 20). Estes poliedros, também conhecidos como Sólidos de Fedorov, são desig-

nados por Coxeter como paraleloedros primários e definem uma classe especial de zonoedros 

(1973, pp. 29-30). Todos os paraleloedros primários convexos são zonoedros, dado que as suas 

faces são polígonos centralmente simétricos (Coxeter, 1973, p. 31) com número par de lados 

iguais e paralelos dois a dois (Ball e Coxeter, 1987, p. 141). Qualquer paraleloedro primário 

(como de resto, qualquer zonoedro) pode ser estendido ou comprimido, ou ter as suas faces 

distorcidas, mudando o comprimento dos segmentos de reta que unem os centros de faces opos-

tas ou o ângulo entre cada par destes segmentos. Em nenhum destes casos, as capacidades de o 

paraleloedro preencher o espaço são alteradas (Lalvani, 1992). 

Grünbaum (2010, p. 01) estabelece que os paraleloedros preenchem o espaço por translação das 

suas réplicas embora, assumindo divergir da definição de Fedorov, admita, sob esta designação, 

poliedros não-convexos. No ramo da cristalografia, os paraleloedros designam-se como células 

de Voronoi ou de Dirichlet-Voronoi. Senechal (1981, p. 234) assinala a sua importância para a 

cristalografia teórica, referindo-se-lhes como blocos construtivos dos reticulados espaciais 

(“building blocks of space lattices”, no original) pelo facto de os seus centroides, distribuídos 

infinitamente no espaço de forma regular, definirem reticulados de pontos (point lattices).  

Ilustramos a seguir todas as possibilidades combinatórias de paraleloedros primários convexos, 

que preenchem o espaço por translação das suas réplicas, a par de um vértice da tesselação 

respetiva. As Figuras 267 a 271 ilustram os cinco Sólidos de Fedorov: o cubo (representante de 

todos os romboedros); o prisma hexagonal semirregular, o dodecaedro rômbico, o dodecaedro 

alongado e o octaedro truncado. Na Figura 272, ilustra-se o sexto paraleloedro - um poliedro 

com doze faces rômbicas com as diagonais na proporção áurea, que é habitualmente designado 
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como segundo dodecaedro rômbico ou dodecaedro de Bilinski, para o diferenciar do dodecae-

dro rômbico de Kepler (Grünbaum 2010, p. 4). Grünbaum indica que este dodecaedro rômbico 

foi descrito em 1960 por Stansko Bilinski, mas Weisstein (s/d) afirma que John Lodge Cowley 

já o tinha descrito em 1752, tendo-o, na altura, apelidado de dodecarhombus.  

 

  
 

Figura 267 – Cubos 

(oito, em cada vértice da tesselação). 

Figura 268 - Prismas hexagonais 

(seis, em cada vértice da tesselação). 

  
 

 

Figura 269 - Dodecaedros rômbicos de Kepler 

(cinco, em cada vértice da tesselação). 

Figura 270 - Dodecaedros alongados 

(cinco, em cada vértice da tesselação). 

    

Figura 271 - Octaedros truncados 

(quatro, em cada vértice da tesselação). 

Figura 272 - Dodecaedros rômbicos de Bilinski 

(quatro, em cada vértice da tesselação). 

Bilinski provou ainda que o dodecaedro que descreveu era não só o sexto paraleloedro, mas 

também o (último) isozonoedro de ouro que faltava descobrir (Grünbaum 2010, p. 5). Um 
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isozonoedro é um zonoedro de faces rômbicas congruentes e, se as diagonais das suas faces 

estiverem na proporção áurea, será um isozonoedro de ouro. Existem apenas cinco, e todos 

descendem do triacontaedro rômbico, sendo obtidos através da supressão sucessiva de uma 

cintura de faces (Cromwell, 1997, p. 157) do isozonoedro anterior. Na Figura 273, podemos 

ver, da esquerda para a direita: o triacontaedro rômbico descrito por Kepler, com trinta faces 

rômbicas; o icosaedro rômbico, descrito por Fedorov, com vinte faces rômbicas; o dodecaedro 

rômbico de Bilinski, com doze faces rômbicas; e, por fim, os romboedros (agudo e obtuso) com 

seis faces rômbicas.  

   
 

 

Triacontaedro 

rômbico 

Icosaedro 

rômbico 

Dodecaedro 

de Bilinski 

Romboedro 

agudo 

(prolate) 

Romboedro 

obtuso 

(oblate) 

Figura 273 - Isozonoedros convexos de ouro descendentes do triacontaedro rômbico,  

que resultam da supressão sucessiva das faces destacadas a azul. 

As tesselações sólidas e planas estão intrinsecamente relacionadas, porque, segundo Pugh 

(1976, p. 48), ao seccionar uma tesselação sólida, produz-se sempre algum tipo de tesselação 

plana. Nas Figuras 274 a 279, mostram-se algumas tesselações planas produzíveis nas tessela-

ções de paraleloedros convexos por planos que contêm determinados vértices. A maioria das 

tesselações sólidas tem, implícita, uma tesselação plana uniforme, que se mostra com linha 

contínua azul; as que não o são, identificam-se com linha interrompida.  
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Figura 274 - Na tesselação definida por cubos, 

o plano paralelo a qualquer face produz a tesselação (44). 

Um plano perpendicular a uma diagonal espacial produz 

a tesselação (36); e a (3.6.3.6), se o plano, com essa 

orientação, contiver os pontos médios das arestas. 

Figura 275 - Na tesselação definida por 

prismas hexagonais, o plano paralelo a qualquer 

face hexagonal produz a tesselação (63). 

  

Figura 276 - Na tesselação definida por 

dodecaedros rômbicos de Kepler, qualquer 

plano perpendicular a um eixo de rotação 

de ordem 4 produz a tesselação (44). 

Figura 277 - Na tesselação definida por 

dodecaedros alongados, qualquer plano 

perpendicular a um eixo de rotação de ordem 4 

produz a tesselação (44). 

 

 

Figura 278 - Na tesselação definida por octaedros 

truncados, qualquer plano perpendicular a um eixo 

de rotação de ordem 4 produz a tesselação (44), se 

contiver uma diagonal maior de uma face hexagonal. 

 

Figura 279 - Na tesselação definida por 

dodecaedros rômbicos de Bilinski, não existem 

tesselações de faces regulares produzíveis. Na 

imagem, a tesselação de faces hexagonais irregula-

res contém o ponto médio de determinadas arestas. 
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Ainda a propósito de paraleloedros, importa acrescentar que prismas triangulares iguais preen-

chem o espaço, mas não são paraleloedros, porque têm de mudar de orientação para tal. O 

girobiprisma (Sólido J26 de Johnson) também é um space-filler, mas não é um paraleloedro, 

porque precisa igualmente de mudar de orientação para preencher o espaço. O girobiprisma 

resulta da justaposição de dois prismas triangulares numa posição particular, que mais adiante 

identificaremos como Tesselação #27. 

Um último apontamento para referir que é possível definir tesselações com quaisquer poliedros 

que resultem da partição de paraleloedros. Dependendo do tipo de partição escolhida (que de-

termina a configuração de cada célula), estas tesselações poderão ser, ou não, monoédricas. Na 

Secção 3.8 do Capítulo III, ilustram-se algumas possibilidades. 
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2.2.2.   Tesselações sólidas uniformes 

Uma tesselação sólida será uniforme, se todas as células forem poliedros convexos uniformes 

e se os vértices da tesselação forem transitivos, definindo uma órbita sob simetrias da tesselação 

(Grünbaum 1994b, p. 50). Das tesselações com paraleloedros que vimos anteriormente, são 

uniformes as tesselações definidas por cubos (Figura 274), por prismas hexagonais (Figura 275) 

e por octaedros truncados (Figura 278). 

Num artigo de 1900 intitulado On the Regular and Semi-Regular Figures in Space of n Dimen-

sions, Thorold Gosset mencionou duas tesselações uniformes: a que é definida por cubos (Gos-

set, 1900, p. 44) e a que é definida por tetraedros e octaedros.  

Em 1905, Alfredo Andreini publicou o artigo intitulado On the regular and semiregular nets of 

polyhedra and on the corresponding correlative nets, com um estudo sistemático das possibi-

lidades de justapor poliedros face-a-face em tesselações uniformes. A lista de Andreini, que 

incluía vinte e cinco possibilidades e interessantes fotografias de modelos estereográficos (Fi-

gura 280), estava, no seu entender, completa. Grünbaum (1994b, p. 49) assinala que, na reali-

dade, não só uma das tesselações fora erradamente considerada como uniforme, mas que a lis-

tagem não estava completa, uma vez que lhe faltavam quatro tesselações33. 

 

 

Figura 280 - Fotografia estereográfica da tesselação definida por cuboctaedros e octaedros  

 (Andreini 1905, Figura 18, pg. 108). 

Keith Critchlow e Robert Williams publicaram livros em que este assunto foi abordado, mas de 

forma ainda mais incompleta do que Andreini e sem prévio conhecimento do seu trabalho. No 

Apêndice 2 do seu livro Order in Space (1969), Critchlow ilustrou sete tesselações que não são 

 

33 As quatro últimas, que se identificam como Tesselações #25, #26, #27, #28. 
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uniformes; vinte e uma tesselações uniformes34; e uma, que deveria ser uniforme (definida por 

dois prismas triangulares e quatro prismas dodecagonais), ilustrada de forma incorreta. No livro 

The Geometrical Foundation of Natural Structure: A Source Book of Design (1979, pp. 167-

182), Williams ilustrou, para além de cinco tesselações não uniformes, catorze tesselações uni-

formes35. Peter Jon Pearce (1978, p. 43-47) abordou também as tesselações uniformes no livro 

Structure in Nature is a Strategy for Design com conhecimento do trabalho de Andreini (1978, 

p. 240), mas mencionou apenas vinte e três delas (onze das quais ilustradas em fotografias muito 

bem conseguidas, de modelos em papel).36 Até finais do Século XX, e de acordo com Deza e 

Shtogrin (2000, p. 1), listagens incompletas sobre a partição uniforme do espaço tridimensional 

eram muito frequentes na literatura matemática.  

Em 1991, Norman Johnson concluiu uma investigação com o título Uniform Polytopes que não 

chegou a sair da versão de manuscrito. Nele afirma existirem vinte e oito possibilidades dife-

rentes de poliedros convexos de faces regulares tesselarem o espaço, intersectando-se da mesma 

forma em todos os vértices e de modo a existir uma simetria na tesselação que transforma um 

vértice noutro vértice qualquer. Depois de analisar os trabalhos de Andreini, Critchlow e Wil-

liams, Grünbaum examinou ele próprio todas as possibilidades de preencher o espaço unifor-

memente e, no artigo Uniform Tilings Of 3-Space, citou e confirmou os resultados de Johnson 

(1994b, p. 49). De acordo com Olshevsky (2006, p. 5), porém, estes resultados ainda não foram 

comprovados.  

Segundo Pearce (1978, p. 43), poliedros distintos poderão tesselar o espaço uniformemente, se 

tiverem faces paralelas correspondentes em comum. Concluímos por isso que só é possível 

definir tesselações uniformes com: cubos, tetraedros, octaedros, cuboctaedros, tetraedros trun-

cados, octaedros truncados, cubos truncados, rombicuboctaedros, cuboctaedros rombitrunca-

dos, prismas triangulares, prismas hexagonais, prismas octogonais e prismas dodecagonais.  

Entre as Figuras 281 a 308, mostram-se as vinte e oito tesselações sólidas uniformes (Viana, 

2018b). Grünbaum apelida dezoito delas como “stacks of slabs”, o que poderemos traduzir 

como pilhas ou camadas de placas, e define um slab como a parte do espaço compreendida 

entre um par de planos paralelos (1994b, p. 52). Destas, onze são obtidas por extrusão ao longo 

 

34 Estas tesselações correspondem às Tesselações #01, #02, #03, #04, #05, #06, #07, #08, #09, #11, #12, #13, #14, #15, #16, #17, #18, #19, 

#20, #22 e #23. 
35 Correspondem às Tesselações #01, #02, #03, #04, #05, #06, #07, #08, #09, #10, #11, #12, #13 e #15. As Tesselações #14 e #16 a #23 são 

apenas mencionadas por Williams; a Tesselação #21 é ilustrada incorretamente. 
36 As tesselações não abordadas por Pearce são as Tesselações #24, #25, #26, #27 e #28.. 
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do vetor normal a cada uma das tesselações planas das faces e posterior translação: as Tessela-

ções #01, #14, #15, #16, #17, #18, #19, #20, #21, #22 e #23. As Tesselações #27 e #28 corres-

pondem a versões alongadas ou giradas (segundo a terminologia de Johnson) da Tesselação 

#14. Nas ilustrações das Tesselações #02, #24, #25, #26, torna-se mais percetível a posição dos 

octaedros envolvidos se estes forem observados como antiprismas triangulares. A Tesselação 

#03 envolve tetraedros e tetraedros truncados e as restantes dez, são ligeiramente mais elabora-

das do que as anteriores. Das vinte e oito, Conway e outros autores (2008, pp. 292-298) desta-

cam as Tesselações #01 a #13, considerando-as análogas das tesselações planas arquimedianas 

e pelas particularidades das suas tesselações duais, que abordaremos a seguir. Atribuem-lhes 

designações especificas (que, nas legendas das Figuras seguintes)  se apresentam em itálico) e 

designam-nas, genericamente, como tesselações arquitetónicas, acrescentando que o termo que 

escolheram é apropriado, não só porque a Arquitetónica é a teoria do Design estrutural, mas 

também porque o início da palavra os recorda de Arquimedes (2008, p. 292).  

As notações dos poliedros uniformes e das tesselações sólidas seguem as de Grünbaum (1994b, 

pp. 54-56). A notação de cada poliedro descreve a configuração e sequência de faces em cada 

vértice: (3.3.3), (4.4.4), e (3.4.3.4), por exemplo, identificam o tetraedro regular, o cubo e o 

cuboctaedro. No caso das tesselações sólidas, o expoente denota o número de poliedros em cada 

vértice: (4.4.4)8, por exemplo, identifica a tesselação definida por oito cubos (#01). As descri-

ções de cada tesselação foram adaptadas de Pearce (1978, pp. 41-50). Grünbaum (1994b, pp. 

54-56) e Conway (2008, pp. 292-298). 

   

Figura 281 - Tesselação #01 

(4.4.4)8 

CUBILLE 

Figura 282 - Tesselação #02 

(3.3.3)8.(3.3.3.3)6 - A 

TETROCTAHEDRILLE 

Figura 283 - Tesselação #03 

(3.3.3)2.(3.6.6)6 

TRUNCTETRAHEDRILLE 

8 Cubos. 

 

8 Tetraedros, 

6 Octaedros. 

2 Tetraedros, 

6 Tetraedros Truncados. 
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Figura 284 - Tesselação #04 

(4.6.6)4 

TRUNCOCTAHEDRILLE 

Figura 285 - Tesselação #05 

(3.3.3.3)2.(3.4.3.4)4 

CUBOCTAHEDRILLE 

Figura 286 - Tesselação #06 

(3.3.3.3).(3.8.8)4 

TRUNCATED CUBILLE 

4 octaedros truncados. 

 

2 octaedros, 

4 cuboctaedros. 

1 octaedro, 

4 cubos truncados. 

   

  

 

Figura 287 - Tesselação #07 

(3.4.3.4).(3.6.6)2.(4.6.6)2 

TRUNCATED 

TETROCTAHEDRILLE 

Figura 288 - Tesselação #08 

(3.4.3.4).(3.4.4.4)2.(4.4.4)2 

2-RCO-HEDRILLLE 
 

Figura 289 - Tesselação #09 

(3.3.3).(3.4.4.4)3.(4.4.4) 

3-RCO-HEDRILLLE 

 

1 cuboctaedro, 

2 tetraedros truncados, 

2 octaedros truncados. 

1 cuboctaedro, 

2 rombicuboctaedros, 

2 cubos. 

1 tetraedro, 

3 rombicuboctaedros, 

1 cubo. 

   

 

  

Figura 290 - Tesselação #10 

(3.4.4.4).(3.8.8).(4.4.4).(4.4.8)2 

1-RCO-HEDRILLLE 

Figura 291 - Tesselação #11 

(4.4.4).(4.6.6).(4.6.8)2 

n-tCO-HEDRILLE 

Figura 292 - Tesselação #12 

(3.6.6).(3.8.8).(4.6.8)2 

f-tCO-HEDRILLE 

1 rombicuboctaedro, 

1 cubo truncado, 

1 cubo, 

2 prismas octogonais. 

1 cubo, 

1 octaedro truncado, 

2 cuboctaedros rombitruncados. 

1 tetraedro truncado, 

1 cubo truncado, 

2 cuboctaedros rombitruncados. 
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Figura 293 - Tesselação #13 

(4.4.8)2.(4.6.8)2 

b-tCO-HEDRILLE 

Figura 294 - Tesselação #14 

(3.4.4)12 - A 

Figura 295 - Tesselação #15 

(4.4.6)6 

2 prismas octogonais, 

2 cuboctaedros rombitruncados. 

12 prismas triangulares. 

 

6 prismas hexagonais. 

 

   

 
 

 

Figura 296 - Tesselação #16 

(3.4.4)8.(4.4.6)2 

Figura 297 - Tesselação #17 

(3.4.4)6.(4.4.4)4 - A 

Figura 298 - Tesselação #18 

(3.4.4)6.(4.4.4)4 - B 

8 prismas triangulares, 

2 prismas hexagonais. 

6 prismas triangulares, 

4 cubos. 

6 prismas triangulares, 

4 cubos. 

   

  

 

Figura 299 - Tesselação #19 

(3.4.4)4.(4.4.6)4 

Figura 300 - Tesselação #20 

(3.4.4)2.(4.4.4)4.(4.4.6)2 

Figura 301 - Tesselação #21 

(3.4.4)2.(4.4.12)4 

4 prismas triangulares, 

4 prismas hexagonais. 

 

2 prismas triangulares, 

4 cubos, 

2 prismas hexagonais 

2 prismas triangulares, 

4 prismas dodecagonais. 
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Figura 302 - Tesselação #22 

(4.4.4)2.(4.4.6)2.(4.4.12)2 

Figura 303 - Tesselação #23 

(4.4.4)2.(4.4.8)4 

Figura 304 - Tesselação #24 

(3.3.3)8.(3.3.3.3)6 - B 

2 cubos, 

2 prismas hexagonais, 

2 prismas dodecagonais. 

 

2 cubos, 

4 prismas octogonais. 

 

 

8 tetraedros, 

6 octaedros. 

 

Versão girada da Tesselação #02. 

   

  

 

Figura 305 - Tesselação #25 

(3.3.3)4.(3.3.3.3)3.(3.4.4)6 - B 

Figura 306 - Tesselação #26 

(3.3.3)4.(3.3.3.3)3.(3.4.4)6 - A 

Figura 307 - Tesselação #27 

(3.4.4)12 - B 

4 tetraedros, 

3 octaedros, 

6 prismas triangulares. 

 

Versão alongada da Tesselação 24 

 

 

 

4 tetraedros, 

3 octaedros, 

6 prismas triangulares. 

 

Versão giroalongada da 

Tesselação #24 ou versão 

alongada da Tesselação #02. 

 

12 prismas triangulares. 

 

 

 

Versão girada da Tesselação #14. 

Estes prismas triangulares 

adjacentes definem girobiprismas 

convexos (Sólido de Johnson J26). 

   

 

 

 

 

 

 
 

Figura 308 - Tesselação #28 

(3.4.4)6.(4.4.4)4 – C 

 

Versão alongada da Tesselação 

#27, versão giroalongada da 

Tesselação #14, ou versão 

girada da Tesselação #17. 
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Segundo Coxeter, a tesselação cúbica (#01) é (a única) tesselação regular, porque é a única em 

que as células são regulares e iguais. A Tesselação #02 é quasirregular, porque as suas células 

são poliedros regulares, e as figuras verticiais são poliedros quasirregulares. Dado que não 

existe mais nenhuma que envolva apenas poliedros regulares, podemos desde  já concluir que 

esta é única tesselação quasirregular, o que é também confirmado pelo facto de esta ser a única 

tesselação em que se intersectam, alternadamente, dois poliedros distintos e em que todas as 

faces são comuns aos dois tipos de poliedros.  

As figuras verticiais de uma tesselação são definidas da mesma forma que para os polígonos e 

para os poliedros, embora, neste caso, as figuras verticiais sejam, elas próprias, poliedros. Os 

vértices de cada figura verticial são os pontos médios de todas as arestas que se intersectam 

num determinado vértice. As faces desta figura verticial são, por sua vez, as figuras verticiais 

de cada um dos poliedros que se intersectam nesse vértice (Coxeter, 1973, p. 68). A Figura 309 

mostra-nos que a figura verticial da Tesselação #02, habitualmente designada como tetraoctaé-

drica, é o cuboctaedro. Na imagem à direita, um cuboctaedro é também percetível como o in-

vólucro convexo dos seis tetraedros que se intersectam em cada vértice da tesselação. 

  

Figura 309 - A figura verticial da Tesselação #02 é o cuboctaedro quasirregular. 

No caso da tesselação cúbica, as figuras verticiais são octaedros. Na Tesselação #24 (que cor-

responde a uma versão girada da #02 em que os tetraedros e octaedros, recorda-se, não estão 

dispostos alternadamente, mas como se fossem o reflexo uns dos outros), a figura verticial é 

uma versão girada do cuboctaedro - a ortobicúpula triangular (Sólido de Johnson J27).  

Nas Figuras 310 a 337, apresentam-se algumas das tesselações planas produzíveis por planos 

com determinadas orientações que seccionam as tesselações sólidas uniformes (Viana, 2019b). 

A maioria das tesselações sólidas admite, implicitamente, uma tesselação plana uniforme que 

se mostra com linha contínua azul. Esta situação é particularmente evidente nas tesselações que 
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derivam das tesselações planas uniformes. As tesselações #11, #12 e #13 (Figuras 320, 321 e 

322) apresentam-se numa linha distinta das restantes, dado que em nenhuma delas é possível 

produzir uma tesselação uniforme, porque uma das células é o cuboctaedro rombitruncado. 

 

 

 

Figura 310 - Na Tesselação #01, 

o plano de qualquer face produz a 

tesselação (44). O plano 

perpendicular a uma diagonal, 

produz a tesselação (36). 

Figura 311 - Na Tesselação #02, 

o plano de qualquer face  

produz a tesselação (36). 

Figura 312 - Na Tesselação #03, 

o plano de qualquer face 

produz a tesselação (3.6.3.6). 

  

 

Figura 313 - Na Tesselação #04, 

qualquer plano perpendicular a um 

eixo de rotação de ordem 4 produz a 

tesselação (44), se contiver uma 

diagonal maior de uma face 

hexagonal. 

Figura 314 - Na Tesselação #05,  

o plano de qualquer face quadrada 

produz a tesselação (44); o plano 

de qualquer face triangular, produz 

a tesselação (3.6.3.6). 

Figura 315 - Na Tesselação #06,  

o plano de qualquer face octogonal 

produz a tesselação (4.8.8). 

 

 

 

  

Figura 316 - Na Tesselação #07, 

o plano de qualquer face 

hexagonal produz 

a tesselação (63). 

Figura 317 - Na Tesselação #08, 

um plano que contenha 

determinadas faces quadradas 

produz a tesselação (4.8.8). 

Figura 318 - Na Tesselação #09, 

um plano que contenha 

determinadas faces quadradas 

produz a tesselação (4.8.8). 



CAPÍTULO II | Tesselações 

2.2. Tesselações com poliedros convexos 

122 

 

 

    

Figura 319 - Na Tesselação #10, 

um plano que contenha 

determinadas faces quadradas 

produz a tesselação (4.8.8). 

  

   

Figura 320 - Na Tesselação #11, 

não é possível produzir 

tesselações planas uniformes. 

Figura 321 – Na Tesselação #12, 

não é possível produzir 

tesselações planas uniformes. 

Figura 322 – Na Tesselação #13, 

não é possível produzir 

tesselações planas uniformes. 

  

  

Figura 323 - Na Tesselação #14, 

o plano de qualquer face triangular 

produz a  tesselação (36); 

o de qualquer face quadrada, 

produz a tesselação (44). 

Figura 324 - Na Tesselação #15, 

o plano de qualquer 

face hexagonal produz a 

tesselação (63). 

 

Figura 325 – Na Tesselação #16, 

o plano de qualquer face triangular 

e hexagonal produz 

a tesselação (3.3.3.3.6). 
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Figura 326 - Na Tesselação #17, 

o plano de qualquer face triangular 

produz a tesselação (3.3.3.4.4); o 

de determinadas faces quadradas, 

produz a tesselação (44). 

Figura 327 - Na Tesselação #18, 

o plano de qualquer face triangular 

produz a tesselação (e de 

determinadas faces quadradas) 

produz a tesselação (3.3.4.3.4). 

Figura 328 - Na Tesselação #19, 

o plano de qualquer face triangular 

e hexagonal produz 

a tesselação  (3.6.3.6). 

 

 
 

 

Figura 329 - Na Tesselação #20, 

o plano de qualquer face triangular 

e hexagonal (e de determinadas 

faces quadradas) produz 

a tesselação (3.4.6.4). 

Figura 330 - Na Tesselação #21, 

o plano de qualquer face triangular 

ou dodecagonal produz 

a tesselação (3.12.12). 

 

Figura 331 - Na Tesselação #22, 

o plano de qualquer face triangular 

ou dodecagonal (e de 

determinadas faces quadradas) 

produz a tesselação (4.6.12). 

   

Figura 332 - Na Tesselação #23, 

o plano de qualquer face octogonal 

(e de determinadas faces quadradas) 

produz a tesselação (4.8.8). 

Figura 333 - Na Tesselação #24, 

o plano de determinadas 

faces triangulares  produz 

a tesselação (36). 

 

Figura 334 - Na Tesselação #25, 

o plano de qualquer face triangular 

produz a tesselação (36). 
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Figura 335 - Na Tesselação #26, 

o plano de determinadas 

faces triangulares produz a 

tesselação (36). 

Figura 336 - Na Tesselação #27, 

o plano de determinadas faces 

quadradas produz a tesselação (44). 

Figura 337 - Na Tesselação #28, 

o plano de determinadas faces 

quadradas produz a tesselação (44). 
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2.3.1.   Tesselações duais das tesselações sólidas uniformes 

Para definirmos a tesselação dual de uma tesselação, determinam-se os centroides de cada um 

dos poliedros que se intersectam em cada vértice, e as faces definidas por estes centros serão as 

faces dos poliedros que definem a tesselação dual. Pelo facto de as tesselações uniformes serem, 

por definição, isogonais, todas as células duais serão iguais entre si e também elas preencherão 

o espaço, definindo uma tesselação de poliedros que é dual da primeira. No entanto, e com a 

exceção da Tesselação #01 que é auto-dual, as tesselações duais não são uniformes nem isogo-

nais, porque as células duais não são poliedros regulares e os vértices não são idênticos.  

No caso das tesselações arquitetónicas, cada célula da tesselação dual corresponde a uma par-

tição do cubo e/ou do dodecaedro rômbico, segundo Conway e outros autores (2008, p. 294-

298). O invólucro convexo das células duais em torno de cada vértice da tesselação corresponde 

ao paraleloedro respetivo e cada célula corresponde à imagem refletida da que lhe é adjacente. 

Desta forma, através de reflexões sucessivas, cada núcleo de células definirá um cubo e/ou um 

dodecaedro rômbico. Estes, por sua vez, como paraleloedros que são, por translação, definem 

uma tesselação monoédrica, sendo, a que é definida pelas células duais, a tesselação dual da 

primeira. Conway e outros autores designam as células duais das tesselações arquitetónicas 

como catoptric chambers (que poderemos traduzir como câmaras catóptricas) e as tesselações 

por elas definidas como catóptricas, não só porque a Catóptrica é a teoria das reflexões por 

espelhos, mas também porque o início da palavra recorda os autores de Eugène Catalan (2008, 

p. 292). Nas Figuras 338 a 350, mostram-se as tesselações arquitetónicas com uma célula dual 

e, ao lado, a célula e a forma como esta resulta da partição do cubo e/ou do dodecaedro rômbico.  

 

 

Figura 338 - As células duais da Tesselação #01 (Cubille), 

definida por cubos, são cubos iguais. 
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Figura 339 - As células duais da Tesselação #02 (Tetroctahedrille), 

definida por tetraedros e octaedros, são dodecaedros rômbicos. 

 

Figura 340 - As células duais da Tesselação #03 (Trunctetrahedrille), definida por 

tetraedros e tetraedros truncados, são romboedros (quatro definem um dodecaedro rômbico). 

 

Figura 341 - As células duais da Tesselação #04 (Truncoctahedrille), definida por octaedros truncados, 

são disfenóides tetragonais (vinte e quatro definem um dodecaedro rômbico). 
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Figura 342 - As células duais da Tesselação #05 (Cuboctahedrille), definida por octaedros e cuboctaedros, 

são bipirâmides de base quadrada e faces isósceles (seis definem um dodecaedro rômbico). 

 

Figura 343 - As células duais da Tesselação #06 (Truncated Cubille), definida por octaedros 

e cubos truncados, são pirâmides de base quadrada e faces isósceles (seis definem um cubo). 

 

Figura 344 - As células duais da Tesselação #07 (Truncated Tetroctahedrille), definida por cuboctaedros, 

tetraedros truncados e octaedros truncados, são pirâmides rômbicas (doze definem um dodecaedro rômbico). 
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Figura 345 - As células duais da Tesselação #08 (2-RCO-Hedrille), definida por cuboctaedros, rombicubocta-

edros e cubos, são bipirâmides triangulares (doze definem um cubo; vinte e quatro, um dodecaedro rômbico). 

 

Figura 346 - As células duais da tesselação #09 (3-RCO-Hedrille), definida por tetraedros, 

rombicuboctaedros e cubos, são hexaedros (quatro, definem um cubo; oito, um dodecaedro rômbico). 
 

Figura 347 - As células duais da Tesselação #10 (1-RCO-Hedrille), definida por 

rombicuboctaedros, cubos truncados, cubos e prismas octogonais, são pirâmides oblíquas 

de base quadrada (vinte e quatro definem um cubo). 
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Figura 348 - As células duais da Tesselação #11 (n-tCO-Hedrille), definida por cubos, octaedros 

truncados e cuboctaedros rombitruncados, são pirâmides triangulares (vinte e quatro definem 

um cubo; quarenta e oito, um dodecaedro rômbico). 

 

Figura 349 - As células duais da Tesselação #12 (f-tCO-Hedrille), definida por tetraedros truncados, 

cubos truncados e cuboctaedros rombitruncados, são pirâmides triangulares (doze definem um cubo; 

vinte e quatro, um dodecaedro rômbico). 

 

Figura 350 - As células duais da Tesselação #13 (f-tCO-Hedrille), definida por prismas octogonais 

e cuboctaedros rombitruncados, são pirâmides triangulares (quarenta e oito definem um cubo). 
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Nas Figuras 351 a 365, ilustram-se as tesselações não arquitetónicas, a célula dual respetiva e 

um exemplo da forma como as restantes células definem a tesselação dual. Tal como nas arqui-

tetónicas, estas células podem ser definidas através da translação, reflexão e/ou rotação das que 

lhe são adjacentes, mas contrariamente às arquitetónicas, não resultam da partição de um cubo 

ou de um dodecaedro rômbico. Nas tesselações em que as células resultam da extrusão das 

tesselações planas uniformes, as células duais correspondem à extrusão das tesselações planas 

duais respetivas, que Grünbaum e Shephard (1987, p. 96) apelidam de “Laves tilings”37 em 

virtude da importância do trabalho do cristalógrafo Fritz Laves. As notações que utilizaremos 

nas figuras seguintes para identificar estas tesselações correspondem às que estes dois autores 

utilizam. Os parêntesis retos denotam que os vértices são duais da tesselação respetiva. 

  

Figura 351 - As células duais da Tesselação #14, definida por prismas triangulares, 

são prismas hexagonais (não semirregulares) que resultam da extrusão da tesselação [36]. 
  

Figura 352 - As células duais da Tesselação #15, definida por prismas hexagonais, 

são prismas triangulares (não semirregulares) que resultam da extrusão da tesselação [63]. 
 

 

37 Pelas razões elencadas no início do Capítulo II, ao longo deste trabalho, optamos pela palavra tesselação em lugar de pavimentação (que, em 

inglês, corresponde a tiling). Nesse sentido, a nossa tradução para Laves tilings será tesselações de Laves. 
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Figura 353 - As células duais da Tesselação #16, definida por prismas triangulares e hexagonais, 

são prismas pentagonais irregulares que resultam da extrusão da tesselação [34.6]. 

Existe em duas versões enantiomórficas. 
 

 

Figura 354 - As células duais da Tesselação #17, definida por cubos e prismas triangulares, 

são prismas pentagonais irregulares que resultam da extrusão da tesselação [33.42]. 
  

Figura 355 - As células duais da Tesselação #18, definida por cubos e prismas triangulares, 

são prismas pentagonais irregulares que resultam da extrusão da tesselação [33.4.3.4]. 
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<  

Figura 356 - As células duais da Tesselação #19, definida por prismas triangulares e hexagonais, 

são prismas de bases rômbicas que resultam da extrusão da tesselação [3.6.3.6]. 
<  

Figura 357 - As células duais da Tesselação #20, definida por cubos, prismas triangulares e hexagonais, 

são prismas com bases em forma de papagaio que resultam da extrusão da tesselação [3.4.6.4]. 

< 

<<<< 

Figura 358 - As células duais da Tesselação #21, definida por prismas triangulares e dodecagonais, 

são prismas triangulares que resultam da extrusão da tesselação [3.122]. 
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Figura 359 - As células duais da Tesselação #22, definida por cubos, prismas hexagonais e dodecagonais, 

são prismas triangulares que resultam da extrusão da tesselação [4.6.12]. 
 

 

Figura 360 - As células duais da Tesselação #23, definida por cubos e prismas octogonais 

são prismas triangulares que resultam da extrusão da tesselação [4.82]. 
  

Figura 361 - As células duais da Tesselação #24, definida por tetraedros e octaedros, 

são dodecaedros trapezorrômbicos. 
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Figura 362 - As células duais da Tesselação #25, definida por tetraedros, octaedros e prismas triangulares, 

são poliedros irregulares, com um dos vértices idêntico a um vértice trigonal do dodecaedro rômbico. 

Os poliedros que estão justapostos pela face hexagonal são reflexos uns dos outros (as suas projeções 

ortogonais, no plano de face hexagonal, são coincidentes). 

  

Figura 363 - As células duais da Tesselação #26, definida por tetraedros, octaedros e prismas triangulares, 

são poliedros irregulares, com um dos vértices idêntico a um vértice trigonal do dodecaedro rômbico. 

Os poliedros que estão justapostos pela face hexagonal são reflexos uns dos outros, mas em versão girada 

(as suas projeções ortogonais, no plano de face hexagonal, não são coincidentes). 

 
 

Figura 364 - As células duais da Tesselação #27, definida por prismas triangulares, 

são poliedros irregulares que preenchem o espaço mudando de orientação. 
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Figura 365 - As células duais da Tesselação #28, definida por cubos e prismas triangulares, são poliedros 

irregulares semelhantes à célula dual da tesselação #17, que preenchem o espaço mudando de orientação. 
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3.1.   Aplicações didáticas para o ensino da geometria  

Nas Secções 3.2. a 3.9 do Capítulo III, apresenta-se um conjunto de aplicações didáticas para 

exploração dos conteúdos abordados nos Capítulos I e II em ambiente de modelação tridimen-

sional virtual. Sempre que necessário, e para melhor enquadramento das aplicações didáticas 

propostas, incluiu-se um texto introdutório que pretende atuar como enquadramento teórico em 

complemento dos Capítulos precedentes. Todas as aplicações didáticas propostas foram seleci-

onadas pela sua pertinência para uma introdução à geometria poliédrica e potencial interesse 

para quem pretender explorar os conteúdos apresentados e/ou desenvolver outras investigações 

com eles relacionados. Por abordarem, respetivamente, as operações de simetria de rotação e a 

modelação dos poliedros convexos regulares, as aplicações das Secções 3.2., 3.3. e 3.6. apre-

sentam-se como conteúdos fundamentais para o desenvolvimento das aplicações didáticas das 

Secções subsequentes e de outras que se revelem exequíveis para o ensino da geometria com 

recurso a software de modelação tridimensional. Pela importância de que se revestem os con-

teúdos da Secção 3.3. para o desenvolvimento de qualquer investigação nesta área, foram edi-

tados e divulgados online38 vídeos explicativos (vulgo, tutoriais) do procedimento a seguir para 

a modelação de cada um dos poliedros convexos regulares, com a exceção do cubo. 

Com o objetivo de otimizar a compreensão dos poliedros e suas propriedades em ambiente 

virtual, optamos pela visualização em projeção paralela (axonométrica), por forma a evidenciar, 

nos casos em que existam, quaisquer paralelismos entre as arestas dos poliedros e/ou elementos 

que integram os processos construtivos que conduzem à sua modelação. O software de mode-

lação tridimensional utilizado para todas as modelações foi o Rhinoceros®39 que selecionamos40 

pela qualidade de visualização que oferece, através da qual é possível ver as modelações em 

perspetiva cónica, axonometria ortogonal ou projeção ortogonal. As várias vistas (viewports) 

podem ser exibidas em simultâneo (ou apenas a que se pretender), sendo possível navegar li-

vremente em torno de cada modelo, fazer zoom até um elevado grau de ampliação; incluir um 

clipping plane para observar o modelo como se fosse seccionado por um plano com a orientação 

que se pretenda, entre outras possibilidades. Mas a mais-valia deste software é, indubitavel-

mente, a miríade de operações geométricas que as ferramentas de edição 2D e 3D que disponi-

 

38 Disponíveis a partir do site da autora em http://www.veraviana.net/convexregular.html  
39 Disponível a partir de https://www.rhino3d.com/. 
40 A página Rhino 6 Features (https://www.rhino3d.com/6/features) menciona as diversas características pelas quais este software se torna  

interessante, mas as que apresentamos dizem respeito aos métodos de trabalho desenvolvidos para esta investigação. 

http://www.veraviana.net/convexregular.html
https://www.rhino3d.com/
https://www.rhino3d.com/6/features
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bilizam e o grau de precisão com que permitem ao utilizador operar com conceitos e transfor-

mações geométricas quase como se o fizesse diretamente no espaço (Jakobsen e Matthiasen, 

2014). A Tabela 2 lista as modelações propostas como aplicações didáticas incluídas neste tra-

balho. Em alguns casos, foram incluídos dois ou mais procedimentos alternativos. 

Tabela 2 - Modelações propostas como aplicações didáticas no Capítulo III. 

Secção 

3.2.1. 

Modelação de poliedros 

uniformes com recurso 

à simetria de rotação 

rombicuboctaedro 

hexaedro quasitruncado 

Secção 

3.3. 

Modelação dos poliedros 

convexos regulares 

tetraedro regular 

hexaedro regular 

octaedro regular 

dodecaedro regular 

icosaedro regular (Procedimentos 1 e 2) 

Secção 

3.3.1. 

Modelação da intersecção 

de pares de poliedros 

convexos regulares 

recíprocos e dos seus duais 

intersecção do par tetraedro | tetraedro 

intersecção do par cubo | octaedro 

dodecaedro rômbico 

intersecção do par dodecaedro | icosaedro 

triacontaedro rômbico 

Secção 

3.4.1. 

Modelação dos poliedros 

convexos regulares 

inclusos no 

tetraedro regular 

tetraedro incluso no tetraedro 

cubo incluso no tetraedro 

octaedro incluso no tetraedro 

icosaedro incluso no tetraedro 

dodecaedro incluso no tetraedro 

Secção 

3.4.2. 

Modelação dos poliedros 

convexos regulares 

inclusos no cubo 

tetraedros inclusos no cubo 

octaedros inclusos no cubo (Procedimentos 1 e 2) 

um dodecaedro incluso no cubo 

composto de dois dodecaedros incluso no cubo 

dodecaedro a partir de um cubo nele incluso 

um icosaedro incluso no cubo 

composto de dois icosaedros incluso no cubo 

Secção 

3.4.3. 

Modelação dos poliedros 

convexos regulares 

inclusos no 

octaedro regular 

cubos inclusos no octaedro (Procedimento 1) 

um tetraedro incluso no octaedro: 

cubos inclusos no octaedro (Procedimento 2) 

composto de três cubos incluso no octaedro 

dodecaedro incluso no octaedro 

icosaedro incluso no octaedro 

Secção 

3.4.4. 

Modelação dos poliedros 

convexos regulares 

inclusos no 

dodecaedro regular 

um tetraedro incluso no dodecaedro 

um cubo e uma stella octangula inclusos no dodecaedro 

um octaedro incluso no dodecaedro 

icosaedro incluso no dodecaedro 
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Tabela 2 - Modelações propostas como aplicações didáticas no Capítulo III (continuação). 

Secção 

3.4.5. 

Modelação dos poliedros 

convexos regulares 

inclusos no 

icosaedro regular 

um tetraedro incluso no icosaedro 

um cubo incluso no icosaedro 

um octaedro incluso no icosaedro 

dodecaedro incluso no icosaedro 

Secção 

3.5. 

Modelação dos 

compostos regulares 

composto regular de dois tetraedros 

compostos regulares de tetraedros 

composto regular de cinco cubos 

composto regular de cinco octaedros 

Secção 

3.6.1. 

Modelação dos 

arquimedianos 

quasirregulares 

cuboctaedro 

icosidodecaedro: 

Secção 

3.6.2. 

Modelação dos 

arquimedianos truncados 

tetraedro truncado com as faces hexagonais contidas no tetraedro 

octaedro truncado contido no octaedro 

icosaedro truncado contido no icosaedro 

tetraedro truncado com as faces triangulares contidas no tetraedro 

octaedro truncado contido no cubo (Procedimentos 1 e 2) 

icosaedro truncado contido no dodecaedro (Procedimentos 1 e 2) 

cubo truncado contido no cubo (Procedimentos 1, 2 e 3) 

cubo truncado contido no octaedro 

dodecaedro truncado contido no dodecaedro (Procedimentos 1 e 2) 

dodecaedro truncado contido no icosaedro 

Secção 

3.6.3. 

Modelação dos 

arquimedianos 

com o prefixo rombi- 

rombicuboctaedro 

rombicosidodecaedro (Procedimentos 1 e 2) 

Secção 

3.6.4. 

Modelação dos 

arquimedianos 

rombitruncados 

cuboctaedro rombitruncado 

icosidodecaedro rombitruncado 

Secção 

3.6.5. 

Modelação dos 

arquimedianos quirais 

cubo achatado contido no cubo 

do cubo achatado contido no octaedro 

dodecaedro achatado contido no icosaedro 

Secção 

3.8. 

Modelação de 

tesselações sólidas 

uma tesselação definida por tetraedros e octaedros regulares  

dodecaedro rômbico 

uma tesselação definida por disfenóides tetragonais 

tesselação definida por um poliedro côncavo obtido a partir do cubo 

tesselação definida pela primeira estrelação do dodecaedro rômbico 

tesselação definida por dodecaedros pentagonais e endododecaedros 

tetraedro truncado triakis 

tesselação definida por tetraedros truncados triakis 

hexacontaedro rômbico 

preenchimento do espaço com hexacontaedros rômbicos e triacontae-

dros rômbicos 
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Com a Secção 3.7., introduzimos uma vertente dinâmica e interativa menos comum na visuali-

zação de poliedros, para exploração de uma temática concebida no início do século vinte, que 

julgamos merecedora de uma certa oportunidade de atualização, à luz das potencialidades que 

as atuais tecnologias de modelação algorítmica permitem. O software utilizado foi o Grasshop-

per® 41 que selecionámos42 por nos permitir ver e manipular graficamente os parâmetros e ope-

rações envolvidas no algoritmo gerador de cada construção (que se designa como Grasshopper 

Definition, e neste trabalho identificaremos como Definição no Grasshopper ou, mais simples-

mente, Definição), sem que sejam necessários conhecimentos de programação, scripting ou 

edição de código; e, sobretudo, por admitir a possibilidade de, em cada Definição, editar ou 

acrescentar parâmetros previamente definidos e de os alterar em qualquer estágio do processo, 

sem afetar a hierarquia e as conexões entre os restantes elementos envolvidos na construção do 

modelo final. Quaisquer alterações realizadas nos parâmetros da Definição são imediatamente 

atualizadas na imagem que resulta dessa Definição. 

Uma nota final para referir que as Secções 3.8 e 3.9. serão as que se poderão revestir de maior 

importância para o ensino da Arquitetura, dado o interesse que o estudo das tesselações sólidas 

representa para a conceção de estruturas espaciais ou de módulos construtivos (tema, aliás, que 

foi objeto de exploração em contexto de aula e de trabalho colaborativo, pelos estudantes da 

Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto em 2016/2017) e o potencial das sinergias 

que desta forma se estabelecem e diversificam entre a geometria e a ciência do espaço.  

 

 

 

  

 

41 Disponível a partir de https://www.grasshopper3d.com/. 
42 As características deste editor de modelação algorítmica funcionam de forma muito diferente, por exemplo, do “Protocolo de Construção” 

do software GeoGebra (https://www.geogebra.org/), através do qual é possível aceder a passos prévios de uma construção, acrescentar outros 

elementos (e até exibir os passos que se pretendam, faseadamente, em construções passo-a-passo), mas não é possível editar nenhum passo 

sem alterar a construção subsequente. O âmbito deste software, particularmente no que toca às capacidades de visualização em ambiente 3D e 

ferramentas de edição, é algo limitado quando comparado com o software que selecionámos. 

Importa ainda mencionar o Stella4D (https://www.software3d.com/Stella.php) que, apesar de ser um software bastante interessante que permite 

visualizar, criar e manipular polítopos tridimensionais e quadridimensionais em ambiente 3D, tem um âmbito limitado no que ao tipo de 

operações que aqui ilustraremos diz respeito, dado que as ferramentas de transformação geométrica que utilizamos não fazem parte das suas 

ferramentas (Webb, 2003). 

https://www.grasshopper3d.com/
https://www.geogebra.org/
https://www.software3d.com/Stella.php
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3.2.   Operações de simetria direta e grupos das simetrias de rotação 

Uma transformação geométrica segundo a qual uma figura é transformada, de modo a ocupar 

uma nova posição indistinguível da posição inicial, é uma operação de simetria. Se, por exem-

plo, tomarmos como eixo de rotação a perpendicular ao centro de um polígono {n} e o rodarmos 

segundo um ângulo de amplitude 360º/n, as posições inicial e final do polígono serão indistin-

guíveis. Coxeter assinala que uma figura será simétrica se existir "a congruent transformation 

which leaves it unchanged as a whole, merely permuting its component elements”43 (1973, p. 

44). O grupo de simetria de uma figura é o conjunto de todas as operações de simetria possíveis 

para essa figura. 

Nesta Secção do Capítulo III, limitaremos a nossa análise às simetrias de rotação de um polie-

dro, que, por definição, são operações de simetria direta, uma vez que é possível verificar a 

forma como interferem no poliedro, manipulando-o fisicamente (Cromwell, 1997, p. 291). Ope-

rações de simetria indireta (como é o caso da reflexão, em que se torna necessário simular uma 

superfície refletora, na qual o poliedro, ou parte do poliedro, é refletido) não serão aqui abor-

dadas, por não se enquadrarem no âmbito das aplicações didáticas previstas para este trabalho. 

Como nota introdutória, enunciamos alguns conceitos estabelecidos por Auguste Bravais, co-

meçando com o facto de um eixo de simetria de um poliedro ser uma reta AB tal, que:  

 

…en faisant tourner le polyèdre d’un angle Q autour de AB, les nouveaux lieux des sommets 

coïncident avec les anciens. Si, par exemple, cette rotation amène le sommet S en S’, S’ devra 

aussi être le lieu d’un sommet du polyèdre, et alors S, S’ seront dits homologues l’un de l’autre, 

par rapport à l’axe AB.44 (1849, p. 141). 

 

A rotação de um poliedro ao longo de um eixo descreve assim, e para um vértice S, um arco de 

circunferência que tem os vértices homólogos S e S’ por extremos. Repetindo a rotação segundo 

o mesmo ângulo, outro arco de circunferência será definido e obtidos outros dois vértices ho-

mólogos S’ e S” em relação àquele eixo de rotação. Bravais assinala ainda que, se existirem 

dois ou mais eixos de simetria para um poliedro, tanto estes eixos, como quaisquer planos de 

simetria que o poliedro admita, se intersectarão num mesmo ponto - o baricentro do poliedro.  

 

43 Tradução livre: uma transformação de congruência segundo a qual o poliedro permanece inalterável como um todo, tendo sido permutados 

apenas os elementos que o compõem. 
44 Tradução livre: fazendo girar um poliedro segundo um ângulo Q em redor de AB, as novas localizações dos vértices coincidirão com as 

localizações anteriores. Se, por exemplo, essa rotação transformar S em S’, S’ deverá também corresponder á localização de um dos vértices 

do poliedro. Diremos então que S, S’ serão homólogos um do outro, em relação ao eixo AB. 
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A este propósito, Coxeter refere que todos os vértices que resultam de transformações de con-

gruência num poliedro finito se localizam numa esfera e que, por essa razão, o poliedro admite 

um centro de gravidade (o centroide ou baricentro) que, ao longo das referidas transformações, 

é transformado de si próprio. Bravais (1849, p. 145) indica ainda que, num poliedro, não podem 

existir mais do que três espécies diferentes de eixos de rotação. Um eixo de rotação caracteriza-

se pelo seu número de ordem, sendo os eixos de igual ordem, eixos da mesma espécie. Coxeter 

designa um eixo de rotação como axis of p-fold rotation (1973, p. 47) sendo estes 2-fold, 3-fold, 

4-fold ou 5-fold se p for igual a 2, 3, 4 ou 545. Designaremos estes eixos, respetivamente, como 

eixos de rotação de ordem 2, 3, 4 e 5.   

A Figura 366a mostra o centro de simetria C de um tetraedro regular e a sua circunsfera, aqui 

representada pelas seis circunferências máximas que contêm cada par de vértices. Na Figura 

366b, o vértice s é homólogo do vértice S e resulta da rotação do tetraedro segundo um ângulo 

de amplitude 180º, tendo por eixo de rotação a reta que contêm os pontos médios A e B de 

arestas opostas do tetraedro. Uma segunda rotação de amplitude 180º fará com que os vértices 

regressem à sua localização original, isto é, à transformação geométrica que se designa por 

identidade. Na Figura 366c, ilustra-se a rotação do tetraedro segundo um ângulo de amplitude 

120º, tendo por eixo de rotação a reta que contém o vértice S e o centro da face que lhe é oposta, 

sendo p o homólogo de P. Mais duas rotações com idênticos eixo e ângulo resultarão na iden-

tidade. 

   

a b c 

Figura 366 - À esquerda, a circunsfera de um tetraedro regular e o seu centro de simetria C.  

Ao centro, o vértice s resulta da rotação de 180º do vértice S do tetraedro, segundo o eixo de rotação AB.  

À direita, o vértice p resulta da rotação de 120º do vértice P do tetraedro, segundo o eixo de rotação SM. 

 

45 Uma designação alternativa para os eixos de rotação de ordem 2, 3, 4 e 5 são respetivamente, eixos digonais, trigonais, tetragonais ou 

pentagonais, que evitaremos para obviar confusões com os termos trigonal, tetragonal e pentagonal que Wenninger utiliza (1975, p. 7) para 

identificar os vértices de um poliedro pelo número de faces que neles se intersectam. 
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A situação em que duas rotações são suficientes para que os vértices retornem à sua localização 

original (como na figura anterior, em que o tetraedro ao centro foi rodado segundo um ângulo 

de amplitude 360º/2) corresponde a um eixo de rotação de ordem 2 (também designado por 

eixo binário, de segunda ordem ou de simetria binária). O tetraedro à direita foi rodado segundo 

um ângulo de amplitude 360º/3, sendo o correspondente eixo de rotação de ordem 3. Qualquer 

poliedro regressará à identidade quando for rodado p vezes, segundo um eixo de rotação de 

ordem p. O menor ângulo de rotação é sempre um submúltiplo de 360º, e todos os ângulos de 

rotação em torno deste mesmo eixo são múltiplos deste ângulo menor (Coxeter, 1973, p. 47). 

Para qualquer poliedro regular {p, q}, afirma Coxeter (1973, p. 47), os eixos de simetria de 

rotação possíveis contêm o baricentro do poliedro e os seus vértices, os pontos médios das 

arestas ou os centros das faces do poliedro. Estes eixos de rotação são, respetivamente, de or-

dem q, de ordem 2 e de ordem p. Os respetivos duais partilham os mesmos eixos de rotação. 

Wenninger denota, a propósito, que os vértices do poliedro dual pertencem aos eixos de simetria 

rotacional que, com origem no baricentro do poliedro inicial, contêm o incentro da face respe-

tiva (1983, p. 1). 

Dois poliedros duais {p, q} e {q, p} como os da Figura 367 partilham por isso os mesmos eixos 

de rotação, embora os seus pontos de intersecção com cada um dos poliedros sejam distintos, 

com a exceção dos eixos de uma das espécies. Os eixos que contêm o centro das faces de {p, 

q} coincidem com os eixos que contêm os vértices de {q, p}; os eixos que contêm os vértices 

de {p, q} coincidem com os que contêm o centro das faces de {q, p}. Os eixos que contêm os 

pontos médios das arestas de {p, q} e das arestas de {q, p} são coincidentes. Coxeter (1973, p. 

47) assinala ainda que os eixos de rotação de um poliedro {p, q} são os que unem o centro do 

poliedro aos vértices, ao ponto médio das arestas e ao centro das faces e que, para qualquer dos 

casos, estes eixos de rotação são, respetivamente, de ordem q, de ordem 2 e de ordem p. Note-

se que os eixos de rotação de ordem 4 (de cor preta, na imagem da direita) são, simultaneamente, 

eixos de rotação de ordem 2. Cromwell (1997, p. 292) assinala que, nestas situações e por con-

venção, se deve caracterizar o eixo de rotação de ordem p pelo maior valor possível de p. 

Cromwell (1997, p. 297) assinala que, se um poliedro tiver algum tipo de simetria de rotação, 

pertencerá a um dos grupos de simetria finitos que descreveremos a seguir e se designam por 

cíclico, diedral, tetraedral, octaedral e icosaedral. Os grupos de simetria em que não existe 

nenhum eixo de rotação que possa ser considerado como principal - caso do diedral D2, T 

(tetraedral), O (octaedral) e I (icosaedral - são globalmente designados como grupos de simetria 
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esférica ou de simetria poliédrica, derivando, as designações dos três últimos grupos, dos nomes 

dos poliedros convexos regulares com faces triangulares. 

   

Figura 367 - Os duais cubo | octaedro partilham eixos de rotação da mesma espécie. 
 

Grupo de simetria cíclico: 

Uma pirâmide de base {n} e faces laterais isósceles admite um único eixo de rotação de ordem 

n que contém o centro da base e o vértice da pirâmide. Para regressar à sua posição original, a 

pirâmide deve ser rodada n vezes em torno do eixo de rotação. Esta é uma das propriedades do 

grupo de simetria que se designa por Cíclico, e se identifica com a notação Cn (correspondendo 

n à ordem do eixo de rotação). A pirâmide da Figura 368a tem simetria cíclica de ordem 5 (ou, 

mais simplesmente, simetria C5); a pirâmide da Figura 368b, tem simetria C6. 

 

 

a b 

Figura 368 - As pirâmides retas de base regular admitem um único eixo de simetria rotacional. 

Grupo de simetria diedral: 

Um prisma reto de bases {n} admite um eixo de rotação de ordem n que contém os centros das 

bases e se designa como eixo principal. À semelhança da pirâmide reta de base igual, para 

regressar à identidade, o prisma deve ser rodado n vezes em torno do eixo de rotação. Estes 
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prismas retos admitem ainda eixos de rotação de ordem 2 perpendiculares ao eixo principal, 

que se designam como secundários e podem ser de dois tipos: (1) se n for ímpar, os eixos se-

cundários contêm o ponto médio de cada aresta lateral e o centro da face que lhe é oposta; (2) 

se n for par, os eixos secundários são os que contêm os pontos médios das arestas laterais opos-

tas e os que contêm os centros das faces laterais opostas. Esta é uma das propriedades do grupo 

de simetria diedral, que se identifica com a notação Dn, em que n corresponde à ordem do eixo 

de rotação principal. Existem outros poliedros, além dos prismas rectos, que possuem o mesmo 

grupo de simetria, como por exemplo, os antiprismas, as bipirâmides ou os trapezoedros. O 

prisma pentagonal da Figura 369a, possui simetria D5 e o prisma hexagonal da Figura 369b, 

simetria D6. 

 
 

 
 

 

a 

  

 

b 

Figura 369 - Os prismas retos de bases regulares admitem um eixo de simetria  

rotacional principal (a azul) e eixos secundários (a vermelho). 

Quando um poliedro apresenta este tipo de simetria e n é igual a 2, todos os eixos de rotação 

são de ordem 2 e perpendiculares entre si, razão pela qual nenhum é considerado como eixo 

principal (Cromwell, 1997, p. 294). Como exemplo, mostra-se um poliedro que possui simetria 

D2, o dodecaedro de Bilinski (Figura 370) cujas diagonais das faces estão na proporção áurea.  
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Figura 370 - O dodecaedro de Bilinski, com simetria D2, admite simetrias de rotação 

em torno de três eixos de perpendiculares entre si. 

Grupo de simetria tetraedral: 

Na Figura 371, podemos verificar que o tetraedro regular admite, pelo facto de p = q, sete eixos 

de rotação de duas espécies: três eixos de rotação de ordem 2, que contêm os pontos médios de 

arestas opostas; e quatro eixos de rotação de ordem 3, cada um dos quais contém o centro de 

uma das faces e o vértice que lhe é oposto. 

  

Figura 371 - O tetraedro {3,3} admite sete eixos de simetria:  

três eixos de rotação de ordem 2 (à esquerda) e quatro de ordem 3 (à direita). 

O total de eixos de simetria rotacional de um poliedro regular, segundo Ball e Coxeter (1987, 

pp. 135-136), é igual ao número de arestas do poliedro mais 1. Neste contexto, o tetraedro da 

figura anterior é especial, na medida em que, sendo o único poliedro regular em que p = q, não 

existem nem faces, nem arestas paralelas. Por essa razão, admite apenas quatro eixos de rotação 

de ordem 3 que contêm o centro de cada face e o vértice que lhe é oposto; e três eixos de rotação 

de ordem 2 que contêm os pontos médios das arestas. Se atribuirmos notações aos vértices deste 

tetraedro e posicionarmos uma das faces num plano horizontal, partimos de uma posição que 
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consideraremos como inicial. Mantendo esta primeira face horizontal, podemos rodar o tetrae-

dro segundo o eixo trigonal e obter duas posições distintas da primeira. Se posicionarmos uma 

segunda face do tetraedro sobre o plano horizontal e o rodarmos segundo o eixo que lhe é per-

pendicular, obteremos três posições distintas para o tetraedro; operação idêntica para a terceira 

e para a quarta face permitem-nos obter mais seis posições distintas. De acordo com Cromwell, 

(1997, p. 290), temos assim um total de 2 + 3 + 3 + 3 posições que, adicionadas à identidade, 

perfazem um total de 12 posições diferentes, mas indistinguíveis, para o tetraedro regular. O 

tetraedro truncado e o tetraedro triakis das Figuras 372a e 372b são duais um do outro, e admi-

tem os mesmos eixos de simetria do tetraedro: três eixos de rotação de ordem 2 e quatro eixos 

de ordem 3. Todos os poliedros que admitem idênticos eixos de rotação possuem o mesmo 

grupo de simetria, que se designa por tetraedral e se identifica com a notação T. 

  

a 

  

b 

Figura 372 - Os duais tetraedro truncado | tetraedro triakis possuem simetrias do 

grupo de simetria tetraedral T. Os três eixos de rotação de ordem 2 (a vermelho) e 

os quatro eixos de rotação de ordem 3 (a azul) são coincidentes entre si. 

Grupo de simetria octaedral: 

O octaedro da Figura 373 admite 13 eixos de rotação de três espécies: seis eixos de rotação de 

ordem 2; quatro eixos de ordem 3 e três eixos de ordem 4, para os quais é necessária uma 

rotação de 360º/2, 360º/3 e 360º/4, respetivamente, para que o octaedro ocupe uma posição 
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indistinguível da posição inicial. Os eixos de rotação de ordem 2, 3 e 4 contêm, respetivamente, 

os pontos médios de arestas opostas, os centros das faces opostas, e os vértices opostos. Os 

eixos de rotação de ordem 2 e 4 contêm ainda os diâmetros das circunferências máximas que 

circunscrevem os quadrados equatoriais; os eixos de rotação de ordem 3, os diâmetros das cir-

cunferências máximas que contêm vértices opostos do octaedro. Quaisquer poliedros que par-

tilhem as mesmas características possuem o mesmo grupo de simetria, o octaedral, que se iden-

tifica com a notação O.  

 

 
  

Figura 373 - Eixos de simetria de rotação de ordem 2, 3 e 4 do octaedro regular. 

Na Figura 374 ilustra-se um poliedro côncavo com simetrias do grupo octaedral, o cuboctaedro 

quasitruncado (ou grande cuboctaedro truncado) cujo invólucro convexo é o cuboctaedro rom-

bitruncado, um arquimediano que possui também o grupo de simetria octaedral. Os eixos de 

rotação de ordem 2 do cuboctaedro quasitruncado contêm os centros das faces quadradas opos-

tas; os eixos de rotação de ordem 4 contêm os centros das faces octagramáticas {8/3} opostas; 

e os eixos de rotação de ordem 3 contêm os centros das faces hexagonais opostas. 

   

Figura 374 - O cuboctaedro quasitruncado, que possui o grupo 

de simetria octaedral, tem treze eixos de simetria de rotação. 
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Grupo de simetria icosaedral: 

Nas Figuras 375a e 375b, apresentam-se os eixos de simetria de rotação do dodecaedro e do 

icosaedro regulares, respetivamente. Pelo facto de serem duais um do outro, os 31 eixos de 

rotação de ambos são de espécies semelhantes: quinze eixos de rotação de ordem 2 - os que 

contêm os pontos médios de arestas opostas; dez eixos de rotação de ordem 3 - os que contêm 

os vértices do dodecaedro e os centros das faces do icosaedro; e seis eixos de rotação de ordem 

5 - os que contêm os centros das faces do dodecaedro e os vértices do icosaedro). Estes dois 

poliedros possuem simetrias do grupo icosaedral, a que se atribui a notação I. 

   

a 

   

b 

Figura 375 - Os duais dodecaedro | icosaedro regulares partilham eixos de rotação da mesma espécie. 
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3.2.1.   Modelação de poliedros uniformes com recurso à simetria de rotação 

Para esta aplicação didática, sugere-se a modelação de dois poliedros uniformes que possuem 

o grupo de simetria octaedral. O poliedro de partida será um cubo, a partir do qual modelaremos 

um rombicuboctaedro. Para modelar o cubo, nesta fase, optamos por utilizar o comando Box – 

para tanto, basta selecionar o ponto a partir do qual o cubo deve ser construído (0, por exemplo, 

como origem das coordenadas), inserir o comprimento da aresta e digitar ENTER tanto para a 

largura como para a altura - que, desta forma, serão iguais ao comprimento. Para simplificar os 

passos subsequentes, mudamos o modo de visualização do cubo, com o comando Set object 

shading attributes, de UseView Mode (Ghosted) para Wireframe. 

 

Modelação do rombicuboctaedro: 

Procedimento: Para determinar as faces do rombicuboctaedro que pertencem às faces deste 

cubo, utilizaremos o processo de construção do rombicuboctaedro seguido por Gheorghiu e 

Dragomir (1978, p. 214), que toma partido de uma construção elementar da geometria plana 

para dividir uma das arestas do cubo na proporção u, √2𝑢 e u. Para tanto, a primeira e última 

partes marcadas na semirreta auxiliar são iguais a u e a parte do meio, igual a 2u (Figura 376a). 

Com o auxílio de duas esferas, transportamos os pontos determinados na aresta para as duas 

arestas que lhe são concorrentes. Na Figura 376b, mostram-se as intersecções do cubo com cada 

uma das esferas. Esta construção determina a congruência entre as arestas do rombicuboctae-

dro, dado que as arestas contidas nas faces do cubo serão iguais às arestas das faces triangulares, 

que têm comprimento igual a 2u. Com o auxílio de paralelas às arestas do cubo, transportamos 

estas medidas para a face horizontal e para uma das faces laterais. A intersecção das paralelas 

e perpendiculares permite-nos determinar duas faces do rombicuboctaedro (Figura 376c). Com 

o comando Copy, copiamos a face horizontal do rombicuboctaedro para a outra face horizontal 

do cubo. 

Considerando que o rombicuboctaedro é um poliedro com o grupo de simetria octaedral, trans-

portamos a face vertical do rombicuboctaedro para as restantes faces verticais do cubo, com o 

comando Array Polar, tomando como eixo de rotação (Object to Array) a mediana do cubo que 

une os pontos médios das faces horizontais (a vermelho, na Figura 376d) e copiando a face 

vertical 4 vezes, de modo a efetuar uma rotação de 360º / 4 = 90º. Com o comando Surface 
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from 3 or 4 corner points, definimos duas faces quadradas e duas faces triangulares do rombi-

cuboctaedro (Figura 376e) que, novamente com o comando Array Polar, transportamos para as 

localizações adequadas. O comando Join permite-nos definir uma superfície fechada a partir 

das faces determinadas (Figura 376f). 

  

a b 

  

c d 

  

e f 

Figura 376 - Modelação do rombicuboctaedro a partir do cubo. 
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Modelação do hexaedro quasitruncado: 

Procedimento: Selecionamos o rombicuboctaedro como base e alteramos o modo de visualiza-

ção de UseView para Wireframe. Para modelar o hexaedro quasitruncado (também designado 

como hexaedro truncado estrelado) definido por seis octagramas {8/3] e oito faces triangulares, 

que tem o rombicuboctaedro como invólucro convexo, tomamos em consideração que os vér-

tices e o grupo de simetria que este poliedro côncavo uniforme possui, são os mesmos do rom-

bicuboctaedro. Na Figura 377a definimos, por facetamento do rombicuboctaedro, uma face oc-

tagramática e duas faces triangulares. No Figura 377b, vemos o resultado da rotação idêntica à 

da modelação anterior, para a determinação das restante faces triangulares. Na Figura 377c, 

acrescentamos duas faces octagramáticas horizontais com o comando Orient 3Pt (com a opção 

Copy) e, na Figura 377d, o resultado de outro Array Polar para a primeira face octagramática. 

  

a b 

  

c d 

Figura 377 - Modelação do hexaedro quasitruncado a partir do rombicuboctaedro. 
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3.3.   Modelação dos poliedros convexos regulares 

Para esta aplicação didática, propõe-se a modelação dos poliedros convexos regulares. As su-

gestões que se apresentam são alguns dos muitos exemplos possíveis para a sua modelação. 

Modelação do tetraedro regular: Procedimento: Começamos por desenhar um triângulo equilá-

tero de lado x. Para determinarmos o quarto vértice do tetraedro, a igual distância dos restantes, 

construímos três esferas de raio igual ao lado do triângulo, com centro em cada um dos vértices 

(Figura 378a). Cada uma destas esferas corresponde ao lugar geométrico dos pontos que, no 

espaço, se encontram à distância x de cada um dos vértices do triângulo. As três esferas inter-

sectam-se em dois pontos nestas condições, sendo que um se situa acima e o outro, abaixo do 

triângulo (Figura 378b). Optamos pelo vértice acima do triângulo para definir o tetraedro da 

Figura 378c com o comando Extrude Curve to point (com a opção Solid). 

   

a b c 

Figura 378 - Modelação do tetraedro regular.  

Um vídeo desta modelação encontra-se disponível a partir de https://veraviana.net/regular-polyhedra/ 

Modelação do hexaedro regular: 

Procedimento: Desenhamos um quadrado e efetuamos uma rotação 3D segundo um ângulo 

reto, tomando um dos lados por eixo de rotação. Com o comando Extrude Curve (opção Solid), 

extrudimos o primeiro quadrado até ao extremo de um dos lados verticais do segundo quadrado, 

definindo assim um cubo. De forma bastante mais simples, podemos modelar o cubo com o 

comando Box (ver modelação relativa à Figura 376). 

Modelação do octaedro regular: 

Procedimento: Para o octaedro, começamos com um quadrado, a partir de cujos vértices cons-

truímos quatro esferas, com raio igual ao lado do quadrado (Figura 379a). Da intersecção das 

esferas resultam dois pontos (Figura 379b) a igual distância dos vértices do quadrado (para 

https://veraviana.net/regular-polyhedra/
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melhor visualização, ilustramos a intersecção de cada par de esferas através de arcos de circun-

ferência). Com o comando Extrude Curve to point (sem a opção Solid), definimos a superfície 

piramidal que tem o vértice para cima e outra superfície piramidal com o vértice para baixo.  O 

comando Join permite-nos transformar as duas superfícies num octaedro (Figura 379c). 

   

a b c 

Figura 379 - Modelação do octaedro regular.  

Um vídeo desta modelação encontra-se disponível a partir de https://veraviana.net/regular-polyhedra/ 

Modelação do dodecaedro regular: 

Procedimento: Para construir o dodecaedro, começamos por desenhar um pentágono regular A, 

que transformamos em superfície com o comando Surface from Planar Curves. Desenhamos 

um pentágono B (à esquerda) e outro C (à direita), de modo a que B e C tenham um lado em 

comum com A. Desenhamos ainda uma esfera com raio igual ao lado do pentágono e centro no 

ponto de intersecção dos três pentágonos (Figura 380a).  Definimos a seguir duas esferas com 

raio igual à diagonal do pentágono: uma, com centro no outro vértice que é comum aos pentá-

gonos A e B; e outra, com centro no vértice comum a A e C (Figura 380b). Da intersecção das 

três esferas resultam dois pontos que estão a igual distância da intersecção dos três pentágonos 

e dos vértices que, nos pentágonos B e C, lhe estão mais próximos. Optaremos pelo ponto que 

está acima dos pentágonos para construir o dodecaedro. Transformamos o pentágono B (à es-

querda) numa superfície com o comando Surface from Planar Curves. Efetuamos uma rotação 

3D desta superfície, tendo o lado comum aos pentágonos A e B por eixo de rotação, de modo a 

que o vértice pertencente ao arco da esquerda passe a ocupar a localização do ponto acima dos 

pentágonos. Na Figura 380c, a segunda face do dodecaedro já está na localização pretendida. 

Com o comando Array Polar, selecionamos esta última face e, tomando o centro do pentágono 

A como centro de rotação, copiámo-la cinco vezes em torno do eixo vertical, dispondo mais 

quatro faces na localização correta (Figura 380d). Aqui, convirá fazer Join das seis faces já 

https://veraviana.net/regular-polyhedra/
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determinadas. Para a parte superior do dodecaedro, desenhamos o segmento de reta que une os 

pontos médios de duas arestas paralelas das faces que acabamos de determinar (Figura 380e) e 

tomámo-lo por eixo de uma rotação de 180º. Esta rotação terá como objeto as seis faces que 

acabamos de juntar e, como Start of rotation axis, um ponto qualquer do plano horizontal deste 

segmento. Depois de efetuada a rotação, unimos as duas superfícies através do comando Join 

(Figura 380f). Em alternativa a esta rotação, poderemos optar pelo comando Orient 3pt (sem a 

opção Copy). tal como fizemos no vídeo cuja hiperligação se encontra na legenda. 

   

 

a b c 

 
 

 
 
 

 
 

d e f 

Figura 380 - Modelação do dodecaedro regular.  

Um vídeo desta modelação encontra-se disponível a partir de https://veraviana.net/regular-polyhedra/ 

Modelação do icosaedro regular (para a qual se apresentam duas hipóteses): 

Procedimento 1: Tomando partido das relações já referidas entre a aresta do icosaedro e a pro-

porção áurea, começamos por desenhar um retângulo de ouro a partir de um quadrado (Figura 

381a) e transformamo-lo em superfície com o comando Surface from Planar Curves. Tomando 

a mediana menor deste retângulo como eixo de rotação, fazemos uma rotação 3D (com Copy), 

de modo a obtermos outro retângulo, perpendicular ao primeiro (Figura 381b). Uma rotação 2D 

deste retângulo permite-nos colocá-lo na posição da Figura 381c. Repetindo a rotação 3D do 

https://veraviana.net/regular-polyhedra/
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primeiro retângulo, tendo a mediana maior como eixo de rotação, obtemos o retângulo da Fi-

gura 381d, que, através de uma rotação 2D, ocupará a posição da Figura 381e. Com o comando 

Surface from 3 or 4 corner points e com Array Polar e Mirror, definimos as vinte faces do 

icosaedro, tomando como vértices os dos três retângulos triortogonais da Figura 381f.  

   

a b c 

 

 

 

d e f 

Figura 381 - Modelação do icosaedro regular a partir de três retângulos de ouro. 

Um vídeo desta modelação encontra-se disponível a partir de https://veraviana.net/regular-polyhedra/ 

Procedimento 2: Começamos por definir um pentágono regular. Efetuamos uma rotação 2D 

deste pentágono A (com a opção Copy e tendo o centro do pentágono como centro da rotação), 

de modo a obtermos outro pentágono B (a azul, na Figura 382a), rodado, em relação ao pri-

meiro, segundo um ângulo igual a metade do ângulo ao centro (isto é, 36º). Dito de outra forma: 

tendo como First reference point, um vértice do pentágono A e como Second reference point, 

o ponto médio de um dos lados mais próximos. 

A partir de um dos vértices do pentágono B, desenhamos uma linha vertical auxiliar (Figura 

382a) e incluímos duas esferas, com raio igual ao lado do pentágono e centro nos vértices do 

pentágono A que se situam para um lado e para o outro desta linha auxiliar. Determinamos a 

intersecção destas duas esferas (Figura 382b). Movemos o pentágono B até ao ponto de inter-

secção da linha auxiliar com a circunferência que resultou da intersecção das esferas (Figura 

382c). Temos assim definidos os vértices de um antiprisma semirregular. 

https://veraviana.net/regular-polyhedra/
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Definimos duas faces laterais adjacentes com o comando Surface from 3 or 4 corner points 

(Figura 382d) e modelamos as restantes faces, rodando estas duas faces cinco vezes em torno 

do eixo vertical que contém o centro dos pentágonos, com o comando Array Polar (Figura 

382e). Desenhamos três esferas com raio igual ao lado do pentágono e centro em três vértices 

do pentágono B. Determinamos o ponto de intersecção situado acima deste, que será o décimo 

primeiro vértice do icosaedro (Figura 382f). Definimos mais cinco faces do icosaedro com o 

Surface from 3 or 4 corner points e/ou Array Polar (Figura 382g) e copiamo-las para a parte 

inferior do antiprisma com o comando Orient 3pt (com a opção Copy). Para tanto, selecionamos 

três pontos do pentágono B como reference points e definimos as suas novas localizações como 

target points no pentágono A, mas por ordem inversa (Figura 382h). 

    

a b c d 

  
 

 
 

 
 

e f g h 

Figura 382 - Modelação do icosaedro regular a partir de um antiprisma pentagonal semirregular.  
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3.3.1.   Modelação da intersecção de poliedros convexos regulares recíprocos e seus duais 

O invólucro convexo que contém as figuras verticiais definidas pelos pontos médios das arestas 

de um poliedro regular é um poliedro quasirregular, que tem arestas e vértices transitivos e 

faces regulares de dois tipos. Este poliedro quasirregular é ainda o resultado da intersecção do 

poliedro regular e do seu dual com a mesma esfera de reciprocação. 

 

Modelação da intersecção do par tetraedro | tetraedro: 

Procedimento: Na Figura 383a, determinamos as figuras verticiais dos vértices do tetraedro 

(duas delas, com recurso a Array Polar, tendo 3 como Number of itens), com vértices nos pontos 

médios das arestas e, através do Surface from planar curves, transformamo-las em superfícies, 

que serão quatro das faces do octaedro que delimita as figuras verticiais. Definimos mais uma 

face do octaedro (a amarelo, na Figura 383b) com recurso ao Surface from 3 or 4 corner points 

e as restantes, com Array Polar, tendo o vértice superior do tetraedro como centro de rotação. 

Fazemos Join das sete superfícies determinadas e a seguir um Cap para transformar o octaedro 

numa superfície fechada (Figura 383c). 

   

a b c 

Figura 383 - Modelação do octaedro a partir do tetraedro. 

Modelação da intersecção do par cubo | octaedro: 

Procedimento: Começamos por modelar um cubo (cujo Display mode alterámos para wire-

frame) e uma face triangular definida pelo centro de três faces concorrentes do cubo (Figura 

384a) com o comando Surface from 3 or 4 points. Tomando a mediana que contém o centro das 

faces superior e inferior do cubo (a vermelho, na Figura 384a e 384b) como eixo de rotação de 

um Array Polar e considerando 4 como Number of itens (pelo facto de, tanto o cubo como o 

octaedro possuírem o mesmo grupo de simetria, o octaedral), modelamos mais três faces do 
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octaedro (Figura 384b). Para as faces ainda em falta, utilizamos o comando Mirror com a opção 

3 points, para definir o plano de reflexão (por exemplo) pelos pontos médios de três arestas 

verticais do cubo (Figura 384c). O cubo e o octaedro de que vamos determinar a intersecção 

devem partilhar a mesma esfera de reciprocação e intersectar-se nos pontos médios das suas 

arestas. Para tanto, definimos um segmento de reta entre o ponto médio do eixo a vermelho 

(centro do cubo e do octaedro) e o ponto médio de uma das arestas do cubo. Faremos agora um 

Scale 3D do octaedro, tomando como base point o centro do cubo; como First reference point, 

o ponto médio da aresta do octaedro; e, como Second reference point, o ponto médio da aresta 

do cubo que lhe é mais próxima (Figura 384d). Na Figura 384e, alteramos o Display mode do 

octaedro para Wireframe. Para obtermos o cuboctaedro resultante da intersecção do cubo e do 

octaedro (Figura 384f), utilizamos o comando Boolean Intersection, tendo o cubo ou o octaedro 

como First set of surfaces e o outro como Second set of surfaces.  

   

a b c 

   
d e f 

Figura 384 - Modelação do cuboctaedro a partir do par cubo | octaedro. 

Modelação do dodecaedro rômbico a partir do par cubo | octaedro:  

Procedimento: Na Figura 385a, alteramos o display mode do resultado da intersecção da Figura 

384f para UseView em Set object display mode. Para obtermos o menor poliedro convexo que 

delimita este par de recíprocos, definimos três faces rômbicas conjugando os vértices do cubo 
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e do octaedro com o Surface from 3 or 4 points (Figura 385b). Com Array Polar, definimos as 

restantes faces. Com Join, obtemos o dodecaedro rômbico (Figura 385c) e dual do cuboctaedro.  

 
 

 

a b c 

Figura 385 - Modelação do dodecaedro rômbico a partir do par cubo | octaedro. 

Modelação da intersecção do par dodecaedro | icosaedro: 

Procedimento: Para a modelação do icosidodecaedro que resulta da intersecção deste par de 

reciprocos, partimos de um dodecaedro (modelado através do procedimento exemplificado 

anteriormente) e definimos quatro faces triangulares a partir dos pontos médios das suas arestas, 

com o comando Surface from 3 or 4 points (Figura 386a). Sabendo que o icosidodecaedro tam-

bém possui o grupo de simetria icosaedral, modelamos as restantes faces triangulares com o 

comando Array Polar, tendo o centro da face superior do dodecaedro como centro de rotação 

e considerando 5 como Number of Itens (Figura 386b). Para facilitar a modelação das faces 

pentagonais, ocultamos temporariamente (ou mudamos para outra layer) as vinte faces que aca-

bámos de determinar. Com o comando Polyline, desenhamos as linhas poligonais fechadas que 

delimitam duas das faces pentagonais definidas pelos pontos médios das arestas do dodecaedro 

(Figura 386c). Transformamos estas curvas em superfícies com o Surface from planar curves 

e distribuímo-las pelas faces do dodecaedro com o Array Polar (Figura 386d). Fazemos Join 

das trinta faces determinadas (Figura 386e) e um Cap para transformar o icosidodecaedro numa 

superfície fechada (Figura 386f). 
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a b c 

   

d e f 

Figura 386 - Modelação do icosidodecaedro a partir do dodecaedro. 

Modelação do triacontaedro rômbico a partir do par dodecaedro | icosaedro: 

Procedimento: Para modelar o triacontaedro rômbico que delimita o par dodecaedro | icosaedro, 

seguiremos um percurso alternativo ao utilizado anteriormente. Começando novamente com o 

dodecaedro, determinamos uma das faces do seu dual, unindo os centros de três faces 

concorrentes. Para nos auxiliar com o Scale 3D que faremos depois de construída esta face, 

incluimos um segmento de reta que une o centro do dodecaedro (determinado com o comando 

Volume centroid) ao ponto médio da aresta do dodecaedro (Figura 387a). Fazemos então um 

Scale 3D para determinar uma face do icosaedro, que é recíproco do dodecaedro, paralela à face 

que acabamos de determinar. Selecionando a face triangular, tomamos como base point o centro 

do dodecaedro; como First reference point, o ponto médio da aresta da face triangular; e, como 

Second reference point, o ponto médio da aresta do dodecaedro que lhe é mais próxima (Figura 

387b). 

Por termos acabado de determinar dois vértices do recíproco do dodecaedro, já nos é possível 

definir uma das faces rômbicas do triacontaedro (Figura 387c). Com o comando Orient 3pt (e 

a opção Copy) replicamos esta face rômbica para mais quatro posições, tomando como primeiro 
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e segundo reference points os extremos da diagonal menor do losango e como terceiro reference 

point, um dos extremos da outra diagonal (Figura 387d). Depois de unirmos as faces com o 

comando Join numa polysurface (Figura 387e), as faces em falta são determinadas com os co-

mandos Cap e/ ou Surface from 3 or 4 points, de modo a definirmos o triacontaedro rômbico 

da Figura 387f. 

   

a b c 

   
d e f 

Figura 387 - Modelação do triacontaedro rômbico a partir do dodecaedro. 
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3.4.   Poliedros convexos regulares inclusos e envolventes 

Para esta aplicação didática, é proposta a modelação de poliedros convexos regulares inclusos 

uns nos outros, de modo a tirar partido das muitas relações que os poliedros convexos regulares 

partilham entre si e das possibilidades de exploração de conteúdos e transformações geométri-

cas que a sua modelação permite. Como exemplo, mostra-se a sequência de poliedros convexos 

regulares inclusos da Figura 388.  

 

Figura 388 - Sequência de poliedros convexos regulares inclusos 

(do exterior para o interior): dodecaedro, cubo, tetraedro, octaedro e icosaedro. 

É possível inscrever qualquer poliedro convexo regular no interior de outro poliedro convexo 

regular, de modo a que os vértices do primeiro poliedro pertençam à superfície do segundo. Ao 

primeiro poliedro, damos o nome de incluso e ao segundo, poliedro envolvente. Em alguns 

casos, as faces do incluso pertencem às faces do envolvente; noutros, os vértices do incluso 

pertencem às arestas do poliedro maior ou coincidem com alguns vértices (caso em que o in-

cluso resulta do facetamento do envolvente). Em algumas situações, as arestas e a localização 

dos vértices dos dois poliedros relacionam-se com a proporção áurea. A compreensão das rela-

ções de cada caso permite-nos compreender modelos semelhantes ao que Kepler concebeu no 

Mysterium Cosmographicum de 1596 (Figura 389). Para justificar a existência dos seis planetas 

conhecidos na altura e as distâncias conjeturadas entre as órbitas de cada planeta, por relação 

com os poliedros platónicos e as esferas que os circunscrevem, Kepler declarou que a órbita da 

Terra era a medida de todas as coisas; estando-lhe circunscrita um dodecaedro, sendo o círculo 

que o contém, Marte. Circunscrito em torno de Marte estaria um tetraedro, e o círculo que o 

conteria seria Júpiter…. Temos assim, terá afirmado, a razão para o número de planetas (Kepler, 

citado por Brecher, 2011, p. 380). 
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Figura 389 - Modelos poliédricos do sistema solar segundo Kepler in Mysterium Cosmographicum, 1596. 

A imagem da direita corresponde ao interior da imagem da esquerda (Hart, 1998).  

Dispondo (do interior para o exterior) o octaedro, o icosaedro, o dodecaedro, o tetraedro e o 

cubo, Kepler deduziu que os intervalos entre as respetivas circunsferas corresponderiam às dis-

tâncias relativas entre as órbitas de cada planeta, de acordo com uma perspetiva heliocêntrica. 

A esfera exterior é Saturno, enquanto a interior é Júpiter (Hart, 1998a) e entre as duas esferas, 

Kepler (citado por Luminet, 2009, p. 9) inseriu um octaedro entre as órbitas de Mercúrio e 

Vénus, um icosaedro entre Vénus e a Terra, um dodecaedro entre a Terra e Marte, um tetraedro 

entre Marte e Júpiter, e um cubo entre Júpiter e Saturno. 

Apesar de Kepler ter errado nas suas conclusões (não apenas nas relações entre as distâncias 

das órbitas, mas pelo facto de existirem mais do que seis planetas) a construção de modelos 

mais ou menos semelhantes não deixa de ser interessante, pela exploração geométrica das rela-

ções entre os poliedros e o potencial que a sua construção e modelação permitem. Embora a 

maioria das construções deste capítulo tenham sido adaptadas de Pugh (1976, p. 13), não se 

pretende esgotar os métodos possíveis para a construção dos poliedros platónicos inclusos. 

A Tabela 3 apresenta as relações existentes entre o poliedro convexo regular incluso e o seu 

envolvente, de acordo com as construções que serão abordadas nas páginas subsequentes. As 

relações Ti /Te, Ci /Oe, Oi /Ce, Di /Ie e Ii /De são de dualidade e foram referidas em capítulo 

anterior.. As relações Ti /Ce, Ti /De e Ci /De resultam do facetamento do poliedro envolvente.  
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Tabela 3 - Relações entre os poliedros convexos regulares incluso (Pi) e envolvente (Pe). 

T (tetraedro) | C (Cubo) | O (Octaedro) | D (Dodecaedro) | I (Icosaedro) 

 Te Ce Oe De Ie 

Ti 

Os vértices do Ti 

coincidem 

com o centro 

das faces do Te 

As arestas do Ti 

coincidem com 

diagonais faciais 

concorrentes do Ce  

Os vértices do Ti 

coincidem 

com o centro 

de 4 faces do Oe 

Os vértices do Ti 

coincidem 

com 4 vértices 

do De  

Os vértices do Ti 

coincidem com 

o centro de 

4 faces do Ie 

Ci 

4 vértices do Ci 

coincidem 

com o centro 

das faces do Te 

 

Os vértices do Ci 

coincidem 

com o centro 

das faces do Oe 
Os vértices do Ci 

coincidem 

com 8 vértices 

do De 

Os vértices do Ci 

coincidem 

com o centro 

de 8 faces do Ie 
Os vértices do Ci 

pertencem às 

arestas do Oe 

na razão 2:1. 

Oi 

Os vértices do 

Oi coincidem 

com 

o ponto médio 

das arestas do Te 

Os vértices do Oi 

coincidem 

com o centro 

das faces do Ce 

 

Os vértices do Oi 

coincidem com 

o ponto médio 

de 6 arestas do De 

Os vértices do Oi 

coincidem com 

o ponto médio 

de 6 arestas do Ie 
Os vértices do Oi 

pertencem às 

arestas do Ce 

na razão 3/4. 

Di 

4 vértices do Di 

coincidem 

com o centro 

das faces do Te  

6 arestas do Di 

pertencem 

a medianas 

das faces do Ce
46 

8 vértices do Di 

coincidem 

com o centro 

das faces do Oe 

 

Os vértices do Di 

coincidem 

com o centro 

das faces do Ie 

Ii 

4 faces do Ii 

pertencem 

às faces do Te 47 

6 arestas do Ii 

pertencem a 

medianas 

das faces do Ce 
48 

8 faces do Ii 

pertencem 

às faces do Oe
49

 

Os vértices do Ii 

coincidem 

com o centro 

das faces do De 

 

 

46 As arestas do dodecaedro têm comprimento igual ao segmento de reta menor resultante da partição da aresta do cubo segundo a proporção 

áurea. 
47 Os vértices destas quatro faces são determinadas com recurso à proporção áurea. 
48 As arestas do icosaedro têm comprimento igual ao segmento de reta maior resultante da partição da aresta do cubo segundo a proporção 

áurea. 
49 Os vértices destas oito faces são determinadas com recurso à proporção áurea. 



CAPÍTULO III | Aplicações Didáticas 

3.4. Poliedros convexos regulares inclusos e envolventes 

168 

 

3.4.1.   Modelação dos poliedros convexos regulares inclusos no tetraedro regular 

O único poliedro convexo regular no interior do qual é possível incluir cada um dos cinco con-

vexos regulares (incluindo ele próprio) é o tetraedro. 

 

Modelação do tetraedro incluso no tetraedro: 

O poliedro incluso que se mostra na Figura 390 é o próprio tetraedro que, sendo dual do envol-

vente, tem os vértices coincidentes com os centros das suas faces. A circunsfera do poliedro 

incluso coincide com a insfera do poliedro maior. Esta relação, recordamos, tinha já sido ilus-

trada em capítulo anterior. 

 

Figura 390 - O tetraedro dual, definido pelos centros das faces do tetraedro maior.  

Modelação do cubo incluso no tetraedro: 

Procedimento: Definimos dois segmentos de reta com os extremos coincidentes com o centro 

de faces adjacentes do tetraedro (Figura 391a). Estes segmentos de reta são diagonais ortogo-

nais de faces opostas do cubo. A construção posterior resume-se à translação das diagonais de 

uma face para a outra (Figura 391b) para a determinação dos restantes vértices (Figura 391c). 

 

 

 

a b c 

Figura 391 - Cubo incluso num tetraedro regular. 
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Modelação do octaedro incluso no tetraedro: 

Procedimento: Os vértices do octaedro incluso correspondem aos pontos médios das arestas do 

tetraedro envolvente (Figura 392a). As arestas do octaedro correspondem às figuras verticiais 

do tetraedro (Figura 392b), conforme tinha sido já referido em capítulo anterior. 

. 
 

 

a b 

Figura 392 - Octaedro regular incluso num tetraedro regular. 

Modelação do icosaedro incluso no tetraedro: 

Procedimento: Adaptaremos uma afirmação de Coxeter, segundo a qual os doze vértices do 

icosaedro podem ser obtidos dividindo as doze arestas do octaedro de acordo com a secção 

áurea (1973, p. 52). Neste caso, porém, tendo o tetraedro seis arestas apenas, determinaremos, 

para cada face, e a partir da divisão das arestas segundo a divina proporção - isto é, na razão 

(1 + √5)/2 - três segmentos de reta cujas intersecções correspondem aos vértices de uma das 

faces do icosaedro (Figura 393a). Repetindo o processo nas outras faces do tetraedro, obtemos 

mais três faces do icosaedro (Figura 393b) e, a partir dos vértices determinados, as restantes 

faces (Figura 393c). 

 
  

a b c 

Figura 393 - Icosaedro regular incluso num tetraedro regular. 
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Modelação do dodecaedro incluso no tetraedro: 

Procedimento: O dodecaedro incluso no tetraedro é obtido por dupla inclusão (Figura 394a), 

considerando a relação de dualidade com o icosaedro (já incluso no tetraedro). Deste modo, 

concluímos, quatro vértices do dodecaedro coincidem com o centro das faces do tetraedro (Fi-

gura 394b). 

  

a b 

Figura 394 - Dodecaedro regular incluso num tetraedro regular. 
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3.4.2.   Modelação dos poliedros convexos regulares inclusos no cubo 

Modelação dos tetraedros inclusos no cubo: 

Procedimento: No cubo, é possível definir dois tetraedros inclusos em duas posições distintas 

(Figuras 395a e 395b), coincidindo as arestas com diagonais concorrentes de faces adjacentes 

do cubo.   

  

a b 

Figura 395 - Tetraedros regulares inclusos num cubo. 

Para a modelação de octaedros inclusos no cubo, abordaremos dois métodos distintos. 

Procedimento 1: Este procedimento envolve a relação de dualidade entre os dois poliedros, de 

modo a que a circunsfera do incluso coincida com insfera do envolvente. Os vértices do 

octaedro coincidem com os centros de faces adjacentes do cubo (Figuras 396a e 396b). 
  

a b 

Figura 396 - Octaedro regular incluso num cubo, explorando a relação de dualidade. 

Procedimento 2: Para este método, ilustrado nas Figuras 397a e 397b, cada uma das arestas é 

dividida em quatro partes iguais. A face da Figura 397a é definida pelos pontos determinados 

em três arestas concorrentes do cubo, de modo a que as arestas sejam paralelas a diagonais 

faciais do cubo (Figura 397b). 
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a b 

Figura 397 - Octaedro regular incluso num cubo. 

Modelação de um dodecaedro incluso no cubo: 

Procedimento: Tomaremos em consideração que as arestas dos dois poliedros se relacionam 

segundo a proporção áurea (Figura 398a); (1) que a aresta do dodecaedro tem comprimento 

igual ao segmento menor resultante da partição da aresta do cubo; e (2) que três pares de arestas 

paralelas do dodecaedro pertencem a pares de faces paralelas do cubo (Figura 398b). Depois de 

definidas estas seis arestas por translação e rotação, ficam determinados doze dos vinte vértices 

do dodecaedro (os oito vértices em falta definem outro cubo, incluso no dodecaedro). 

O facto de as arestas do dodecaedro contidas em faces adjacentes do cubo serem ortogonais 

entre si permite-nos determinar a altura da face do dodecaedro que é perpendicular a cada uma 

dessas arestas. 

A Figura 398c mostra a fase inicial do processo seguido para a determinação de uma das faces 

do dodecaedro (a preto), através da qual se uniu o ponto médio da aresta na face superior do 

cubo com o extremo mais próximo da aresta (visível) do dodecaedro que lhe é ortogonal. Sec-

cionando o cubo segundo o plano que contém cada uma das alturas e é perpendicular às faces 

do cubo que lhe são paralelas, é então possível obter os restantes vértices do dodecaedro. 

A Figura 398d ilustra o modo como foi determinada a face com arestas destacadas a amarelo e, 

na Figura 398e, os planos que, ao seccionar o cubo, definem as restantes faces do dodecaedro 

(Figura 398f). 
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a b c 

   

d e f 

Figura 398 - Dodecaedro regular incluso num cubo. 

Modelação do composto de dois dodecaedros incluso no cubo: 

Procedimento: É possível inscrever outro dodecaedro no cubo, rodando o segundo dodecaedro 

em torno de um eixo de rotação de ordem 2, segundo um ângulo de 90º em relação ao primeiro. 

As arestas ficam perpendiculares entre si e definem o composto (não regular) da Figura 399. 

 

Figura 399 - Composto de dois dodecaedros regulares incluso no cubo. 
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Modelação do dodecaedro a partir de um cubo nele incluso: 

A construção do cubo incluso no dodecaedro recorda-nos outra construção, proposta por 

Euclides no Livro XIII dos Elementos e ilustrada por Kepler na Figura 400. Abordaremos a 

seguir o método para esta construção proposto por Joyce (1997) que confirma as estreitas 

relações entre as arestas do dodecaedro e do cubo com a divina proporção. 

 

Figura 400 - “Kepler shows how a dodecahedron can be constructed by adding "roofs" 

to the six sides of a cube (the construction which Euclid uses)” (Hart, 1998). 

 

Procedimento: Desenhamos as medianas de três faces do cubo e dividimos metade de uma delas 

segundo a proporção áurea. Transportamos o maior dos segmentos de reta obtidos para as três 

faces do cubo (Figura 401a). Na Figura 401b, este segmento de reta  foi  transportado para 

perpendiculares a cada uma das faces, a partir dos pontos previamente determinados. Os 

extremos destes segmentos de reta correspondem a vértices do dodecaedro, que nos permitem 

já determinar uma primeira face pentagonal (Figura 401c) e, logo a seguir, uma segunda (Figura 

401d). Por simetria de rotação, obtemos as restantes faces do dodecaedro (Figura 401e). 
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 a b 

   

c d e 

Figura 401 - Dodecaedro regular construído a partir de um cubo. 

Modelação de um icosaedro incluso no cubo: 

Procedimento: Para a determinação do icosaedro, consideraremos que: (1) as suas arestas se 

relacionam com as do cubo segundo a divina proporção; (2) que a aresta do icosaedro tem 

comprimento igual ao segmento maior resultante na partição da aresta do cubo (Figura 402a) e 

(3) que pares de arestas paralelas do icosaedro pertencem a pares de faces paralelas do cubo 

(Figura 402b). Os extremos das arestas são os vértices do icosaedro (Figura 402c).  

   

a b c 

Figura 402 - Icosaedro regular incluso num cubo. 
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Na Figura 403, mostra-se a relação entre as arestas dos dois poliedros e a proporção áurea: os 

três retângulos triortogonais, cujos lados maiores e menores têm, respetivamente, comprimento 

igual ao das arestas do cubo e das arestas do icosaedro, são retângulos de ouro (Hart, 1996a). 

O icosaedro admite assim cinco tríades semelhantes de retângulos de ouro, correspondendo os 

seus lados menores a pares de arestas opostas do icosaedro. A construção do icosaedro a partir 

de retângulos de ouro, recorda-se, foi mostrada na Figura 381. 

 

Figura 403 - Icosaedro regular incluso num cubo, definido a partir de três retângulos de ouro. 

Modelação do composto de dois icosaedros incluso no cubo: 

Procedimento: De modo semelhante ao dodecaedro, é também possível inscrever dois icosae-

dros no interior de um cubo (Figura 404). O resultado da união destes dois poliedros não define 

um composto regular. 

 

Figura 404 - Composto de dois icosaedros regulares incluso num cubo. 
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3.4.3.   Modelação dos poliedros convexos regulares inclusos no octaedro regular 

Abordaremos a modelação de cubos inclusos no octaedro por dois procedimentos distintos. 

Procedimento 1: Explorando a relação de dualidade entre os dois poliedros, definimos o cubo, 

sabendo que os seus vértices coincidem com o centro das faces do octaedro (Figura 405). 

 

Figura 405 - Cubo incluso num octaedro regular. 

Modelação de um tetraedro incluso no octaedro: 

Procedimento: A partir do cubo anterior, modelamos um dos tetraedros nele construíveis, de 

modo a que os seus vértices coincidam com os centros de quatro faces do octaedro (Figura 406). 

 

Figura 406 - Cubo e tetraedro regular inclusos num octaedro regular. 

Modelação de cubos inclusos no octaedro: 

Procedimento 2: O método que analisaremos a seguir para a construção do cubo incluso no 

octaedro foi proposto originalmente por Piero della Francesca no Libellus de Quinque Corpo-

ribus Regularibus publicado no séc. XVI, que viria depois a ser adaptado por Luca Pacioli na 

De Divina Proportione publicado em 1509 (Figura 407). 
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Figura 407 - Detalhe de “A selection of Leonardo’s geometrical drawings  

for Luca Pacioli’s De Divina Proportione”. (Wade, 2012, p. 18). 

Segundo este método, que George Hart confessa lhe ter sido, de início, algo difícil de perceber 

(“I stared at this for quite a while before figuring out what it is”50 (1998b)), os vértices do cubo 

pertencem às arestas do octaedro (Figuras 408a, 408b e 408c), mas a localização destes vértices 

e arestas não tem relação direta com a divina proporção. As pequenas pirâmides que resultariam 

da secção do octaedro pelas faces superior e inferior do cubo da Figura 408a seriam pirâmides 

quadradas (Sólido de Johnson J1), porque as suas arestas têm igual comprimento. 

 

  

a b c 

Figura 408 - Cubos inclusos num octaedro regular. 

Modelação do composto de três cubos incluso no octaedro: 

Procedimento: De acordo com a construção proposta por Francesca, o octaedro admite três 

cubos inclusos em posições distintas que, no seu conjunto, definem o composto de três cubos 

da Figura 409. No desenho de Leonardo de Vinci da Figura 407, a posição do cubo em relação 

ao octaedro corresponde a uma destas posições. Nas Figuras 408a, 408b e 408c, podemos ver 

 

50 Tradução livre: Estive a analisar (este desenho) ainda por algum tempo, antes de o conseguir perceber inteiramente. 
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que o único eixo de simetria da mesma espécie que os dois poliedros partilham é um eixo de 

rotação de ordem 4. 

 

Figura 409 - Composto de três cubos incluso num octaedro regular. 

Hart (1998b) sugere que o cubo na posição definida por Piero della Francesca corresponde ao 

sólido comum aos octaedros que definem o composto de três octaedros. Nas Figuras 410a e 

410b, destacam-se (a amarelo) os eixos de rotação de ordem 2 do octaedro que foram conside-

rados para rodar o octaedro inicial segundo um ângulo de 45º e definir o segundo e o terceiro 

octaedros deste composto (Figura 410c). Este composto, importa referir, não é regular. 

 

  

a b c 

Figura 410 - Octaedros que definem o composto de três octaedros (à direita). 

Coxeter (1985, p. 61) e Zefiro (2010) associam o composto de três octaedros à estrutura 

poliédrica central da gravura de Escher que se mostra na Figura 411.  
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Figura 411 – “Estrelas, xilogravura, 1948” 

(Ernst, 1991, p. 94). 

Coxeter indica ainda que as arestas dos octaedros que se intersectam, se dividem na razão 2:1 

(conforme se mostra na construção auxiliar da Figura 412a). A Figura 412b ilustra ainda que 

os oito pontos em que três arestas dos octaedros do composto se intersectam correspondem aos 

vértices do cubo (a preto) da construção de Piero della Francesca. Ainda segundo Coxeter, os 

nove planos de simetria do cubo, que contêm as circunferências máximas a vermelho na Figura 

412c, contêm tmbém os polígonos equatoriais dos três octaedros. 

   

a b c 

Figura 412 - Composto de três octaedros regulares e cubo resultante da sua intersecção. 

Modelação do dodecaedro incluso no octaedro: 

Procedimento: Para construir o dodecaedro da Figura 413, voltamos à relação de dualidade 

entre o cubo e o octaedro, construindo um cubo de modo a que os seus vértices coincidam com 
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os centros das faces do octaedro. Em seguida, definimos o dodecaedro a partir do cubo, de 

acordo com a construção da Figura 401, daqui resultando que oito vértices do dodecaedro 

coincidem com os centros das faces do octaedro. 

 

 

  

Figura 413 - Dodecaedro regular incluso num octaedro regular. 

Modelação do icosaedro incluso no octaedro: 

Procedimento: Para esta modelação, retomamos a afirmação de Coxeter citada anteriormente, 

segundo a qual os vértices do icosaedro podem ser determinados através da divisão das arestas 

do octaedro segundo a proporção áurea (1973, p. 52). A Figura 414a mostra a determinação de 

uma das faces do icosaedro segundo este processo. Com as oito faces do icosaedro determinadas 

(Figura 141b), estão também os seus vértices, que bastará unir para obtermos o icosaedro (Fi-

gura 414c). 

  

 

a b c 

Figura 414 - Icosaedro regular incluso num octaedro regular. 
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3.4.4.   Modelação dos poliedros convexos regulares inclusos no dodecaedro regular 

Modelação de um tetraedro incluso no dodecaedro: 

Procedimento: É possível incluir dez tetraedros distintos no dodecaedro, sendo cinco deles 

enantiomórficos em relação aos restantes. As Figuras 415a e 415b mostram dois tetraedros 

enantiomórficos entre si. Em qualquer dos casos, o tetraedro é obtido por facetamento do 

dodecaedro, coincidindo os vértices do primeiro com quatro vértices do segundo. 

. 
 
 

 

a b 

Figura 415 - Tetraedros regulares inclusos num dodecaedro regular. 

Modelação de um cubo e de uma stella octangula inclusos no dodecaedro: 

Procedimento: Por facetamento, é ainda possível incluir cinco cubos no dodecaedro (um dos 

quais se mostra na Figura 416a) e, inclusive, cinco stellas octangulas (das quais se mostra uma, 

na Figura 416b). 

  

a b 

Figura 416 - Cubo e stella octangula inclusos num dodecaedro regular. 

Modelação de um octaedro incluso no dodecaedro: 

Procedimento: Recordando que o octaedro é dual do cubo, começamos por construir um cubo 

com vértices coincidentes com os do dodecaedro (Figura 417a). Definimos um octaedro, 
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sabendo que os seus vértices coincidem com o centro das faces do cubo incluso no dodecaedro 

(Figura 417b). Na Figura 417c, aumentamos a dimensão deste octaedro para evidenciar que é 

possível inscrever um octaedro no dodecaedro, se os seus vértices coincidirem com os pontos 

médios das arestas deste último. Na Figura 417c, podemos verificar que o cubo e o octaedro 

maior se intersectam nos pontos médios das suas arestas. 

  
 

a b c 

Figura 417 - Cubo incluso num dodecaedro regular (à esquerda). Ao centro, o octaedro dual do cubo. 

À direita, octaedro regular incluso num dodecaedro regular. 

Modelação do icosaedro incluso no dodecaedro: 

Procedimento: Na Figura 418a, os vértices do icosaedro coincidem com o centro das faces do 

dodecaedro, pelo facto de serem duais um do outro.  A Figura 418b evidencia mais uma relação 

do dodecaedro com a proporção áurea, mostrando que os centros das faces do dodecaedro são 

vértices de três retângulos de ouro triortogonais (Pugh, 1976, p. 10). Os vértices destes 

rectângulos de ouro, recorde-se, coincidem com os vértices do icosaedro. Os lados menores 

destes rectângulos coincidem com as arestas que, no icosaedro, são ortogonais entre si. 

  

a b 

Figura 418 - Icosaedro regular e retângulos de ouro triortogonais inclusos num dodecaedro regular. 
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3.4.5.   Modelação dos poliedros convexos regulares inclusos no icosaedro regular 

Recordamos, da Secção 1.1.3 do Capítulo I, que as únicas faces regulares de vértices 

coincidentes com os vértices do icosaedro (além das próprias) são triangulares, pentagonais e 

pentagramáticas. Podemos concluir que nenhuma destas faces nos permite definir um poliedro 

regular incluso no icosaedro maior. Tal apenas será possível se localizarmos os vértices das 

faces dos poliedros regulares nas arestas ou nas faces do icosaedro, conforme veremos. 

 

Modelação de um tetraedro incluso no icosaedro: 

Procedimento: A partir da Figura 419a podemos concluir que é possível incluir um tetraedro no 

icosaedro, se os quatro vértices do primeiro coincidirem com os centros de quatro faces do 

segundo (Figura 419b). 

 

 

a b 

Figura 419 - Triângulo equilátero e tetraedro regular inclusos num icosaedro regular. 

Modelação de um cubo incluso no icosaedro: 

Procedimento: De modo similar, um cubo incluso no icosaedro terá os seus vértices 

coincidentes com os centros de oito faces do icosaedro (Figuras 420a e 420b).  
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a b 

Figura 420 - Quadrado e cubo inclusos num icosaedro regular. 

Modelação de um octaedro incluso no icosaedro: 

Procedimento: Os vértices do octaedro deverão coincidir com os pontos médios de três arestas 

do icosaedro, conforme demostram as Figuras 421a e 421b. 

  

a b 

Figura 421 - Triângulo equilátero e octaedro regular inclusos num icosaedro regular. 

Modelação do dodecaedro incluso no icosaedro: 

Procedimento: A construção do dodecaedro incluso no icosaedro da Figura 422 explora a 

relação de dualidade entre os dois poliedros. Uma face pentagonal é determinada unindo os 

centros das faces triangulares em torno de um dos vértices (Figura 422a). Os vértices do 

dodecaedro coincidem com os centros das faces do icosaedro (Figura 422b). 
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a b 

Figura 422 - Pentágono regular e dodecaedro regular inclusos num icosaedro regular. 
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3.5.   Modelação dos compostos regulares 

Nesta aplicação didática, é proposta a modelação de compostos regulares de poliedros, que 

exploram não só os conceitos de rotação e de interpenetração de poliedros, mas também outras 

potencialidades do software. 

Um composto de poliedros (ou, simplesmente, um composto) é regular se for definido por um 

conjunto de poliedros regulares iguais com o mesmo centro. Segundo Coxeter (1973, p. 47), o 

composto será regular nos seus vértices (vertex-regular, no original) se todos os vértices dos 

seus componentes coincidirem com os vértices de um único poliedro regular. Será ainda regular 

nas suas faces (face-regular) se o plano das faces dos seus componentes forem os planos das 

faces de um único poliedro regular.  

 

Modelação do composto regular de dois tetraedros: 

Procedimento: O composto regular que mostramos na Figura 423a é a stella octangula, definida 

por dois tetraedros regulares inclusos num cubo. Apesar de definida por tetraedros, possui o 

grupo de simetria octaedral, porque partilha eixos de simetria de rotação com o cubo (os 

restantes compostos de poliedros regulares, por sua vez, possuem o grupo de simetria 

icosaedral). O core ou menor poliedro comum aos dois tetraedros é o octaedro que se ilustra na 

Figura 423b, definido pelos pontos médios do cubo envolvente. 

.  

 

 

a b 

Figura 423 - Composto regular de dois tetraedros e o octaedro regular resultante da sua intersecção. 

Modelação dos compostos regulares de tetraedros: 

Procedimento: Na Figura 424a, mostra-se o composto de cinco tetraedros, obtido por rotação, 

segundo um dos eixos de rotação de ordem 5, do tetraedro incluso no dodecaedro que aqui se 

destaca com outra cor. Se tivéssemos optado pelo enantiomórfico deste tetraedro, teriamos 

obtido o composto enantiomórfico do que agora se ilustra que, por sua vez, seria definido pelos 
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duais dos tetraedros do primeiro composto. Wenninger (1975, p. 44) aponta que, para qualquer 

uma das versões, os pontos centrais de cada reentrância são os vértices do icosaedro interior, 

conforme ilustra a Figura 424b. 

O icosaedro da Figura 424b é o core ou menor poliedro comum, tanto aos cinco tetraedros da 

Figura 424a, como aos dez tetraedros que definem o composto regular da Figura 425. 

  

a b 

Figura 424 - Composto regular de cinco tetraedros. 

À direita, o icosaedro regular que resulta da sua intersecção. 
 

Figura 425 – Composto regular de dez tetraedros. 

Modelação do composto regular de cinco cubos: 

Procedimento: Na Figura 426a mostra-se um composto que tem vértices coincidentes com o 

dodecaedro: o composto de cinco cubos, um dos quais aqui destacamos com outra cor. Em cada 
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cubo é possível inscrever dois tetraedros do composto de dez tetraedros. O poliedro comum aos 

cinco cubos é o triacontaedro rômbico, conforme se mostra na Figura 426b. 

 
 

a b 

Figura 426 - Composto regular de cinco cubos e o triacontaedro rômbico resultante da sua intersecção. 

Modelação do composto regular de cinco octaedros: 

Procedimento: Terminamos os compostos regulares com o composto de cinco octaedros, cada 

um dos quais é dual dos componentes do composto de cinco cubos. Ball e Coxeter (1987, p. 

137) salientam que os vértices deste composto coincidem com os vértices do icosidodecaedro, 

mas que, por outro lado, as faces do composto de cinco cubos contêm as faces do triacontaedro 

rômbico (que é dual do icosidodecaedro). A Figura 427a ilustra um dos octaedros que definem 

o composto de cinco octaedros incluso no icosidodecaedro (Figura 427b). Na Figura 427c, 

mostra-se que o core ou menor poliedro comum aos cinco octaedros é o icosaedro regular.   

 
 

a b 

Figura 427 - Composto regular de cinco octaedros e o icosaedro regular resultante da sua intersecção. 
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3.6.   Modelação dos poliedros arquimedianos  

Para esta aplicação didática, propomos a modelação de alguns poliedros arquimedianos. Para 

melhor compreensão das particularidades dos poliedros abordados (e, em particular, dos arqui-

medianos), será de todo conveniente que os estudantes possam, em contexto de aula, manipular 

modelos físicos como os que se apresentam na Figura 428, antes de passarem à sua modelação 

em ambiente virtual. 

 

 
 

 

 

 

Figura 428 - Modelos de poliedros que os estudantes da Unidade Curricular de Geometria e Arquitetura 

(1.º ano do Mestrado Integrado em Arquitetura da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto) 

exploraram durante as aulas dos dias 21 e 24 de Março de 2017. 

Começaremos a abordar os sete arquimedianos que são obtidos através da truncatura dos poli-

edros convexos regulares por planos perpendiculares aos respetivos eixos de rotação, come-

çando pelo cuboctaedro e icosidodecaedro. 
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3.6.1.   Arquimedianos quasirregulares 

Segundo a terminologia adotada por Pugh (1976, p. 17), o cuboctaedro e o icosidodecaedro 

arquimedianos são Figuras de Frequência 2, pelo facto de as arestas dos convexos regulares de 

cuja truncatura resultam (cubo ou octaedro, no primeiro caso; dodecaedro ou icosaedro, no se-

gundo) serem divididas em duas partes iguais, como se mostra a seguir. Pugh considera ainda 

o octaedro regular como uma Figura de Frequência 2, pelo facto de, conforme já vimos, os 

seus vértices coincidirem com os pontos médios das arestas do tetraedro regular. Importa re-

cordar que estes poliedros convexos quasirregulares resultam da intersecção de pares de con-

vexos regulares duais com a mesma esfera de reciprocação: o cuboctaedro, da intersecção do 

cubo com o octaedro; e o icosidodecaedro, da intersecção do dodecaedro com o icosaedro. De 

modo semelhante, o octaedro regular resulta da intersecção de dois tetraedros duais com a 

mesma esfera de reciprocação, pertencendo as suas faces às faces dos tetraedros recíprocos. 

 

Modelação do cuboctaedro e do icosidodecaedro: 

Procedimento: As faces triangulares e as faces quadradas do cuboctaedro pertencem, respetiva-

mente, às faces do octaedro e às faces do cubo e os seus vértices coincidem com os pontos 

médios, tanto de um, como de outro (Figura 429). 

Por seu lado, as faces triangulares e as faces pentagonais do icosidodecaedro pertencem às faces 

do icosaedro e às faces do dodecaedro. Os seus vértices coincidem com os pontos médios das 

arestas do dodecaedro e do icosaedro (Figura 430). 

  

 

Figura 429 - Os vértices do cuboctaedro coincidem 

com os pontos médios das arestas do cubo (a azul) e 

do octaedro regular (a verde). 

Figura 430 - Os vértices do icosidodecaedro 

coincidem com os pontos médios das arestas do 

dodecaedro (a azul) e do icosaedro regular (a verde). 
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3.6.2.   Arquimedianos truncados 

Sobre os arquimedianos que resultam da truncatura dos convexos regulares, importa assinalar 

que Soler (2007) menciona existir uma relação entre o número e tipo de faces dos arquimedia-

nos e o número de faces e vértices dos platónicos. Se a truncatura do convexo regular tiver sido 

definida por planos que seccionam as arestas no ponto médio, as faces do arquimediano têm o 

mesmo número de lados que as faces do poliedro de partida; se a truncatura não tiver ocorrido 

no ponto médio das arestas, estas faces têm o dobro do número de lados (2007, p. 115). De 

acordo com esta distinção, conclui-se que o cubo truncado, por exemplo, tem tantas faces tri-

angulares e octogonais quantos vértices e faces tem o cubo, isto é, oito e seis, respetivamente. 

As faces triangulares, neste caso, correspondem à configuração da figura verticial do cubo (o 

que decorre do facto de os seus vértices serem trigonais) e as faces octogonais do cubo truncado 

têm o dobro do número de lados das faces quadradas do cubo. No entanto, e pelo facto de 

qualquer um destes arquimedianos poder ser obtido por truncatura de dois  convexos regulares 

distintos (com a óbvia exceção do tetraedro truncado), convirá estabelecer que a afirmação de 

Soler é válida apenas entre um arquimediano e o platónico que lhe dá o nome, por exemplo, 

entre o cubo truncado e o cubo, mas não entre o cubo truncado e o octaedro, de cuja truncatura 

o arquimediano também resulta. Nestes casos, a relação já não se faz segundo uma ordem direta, 

mas inversa, isto é, e voltando ao mesmo exemplo: o cubo truncado, tem tantas faces triangu-

lares e octogonais quantas faces e vértices tem o octaedro: oito e seis, respetivamente. As faces 

octogonais do cubo truncado têm o dobro do número de lados das figuras verticiais do octaedro. 

Os arquimedianos que Pugh identifica como Figuras de Frequência 3 resultam da divisão das 

arestas de determinados poliedros convexos regulares em três partes iguais: o tetraedro truncado 

que é obtido a partir do tetraedro (Figura 431); o octaedro truncado, a partir do octaedro (Figura 

432); e o icosaedro truncado (Figura 433). Qualquer um destes arquimedianos pode ser obtido 

a partir dos poliedros convexos regulares com faces triangulares, coincidindo os seus vértices 

com a terça parte das arestas destes últimos. 

 

Modelação do tetraedro truncado com as faces hexagonais contidas no tetraedro: 

Procedimento: Dividindo as arestas do tetraedro em três partes iguais, obtemos os vértices de 

um tetraedro truncado com as faces hexagonais contidas nas faces do tetraedro. 
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Figura 431 - Construção do tetraedro truncado a partir do tetraedro (1). 

Modelação do octaedro truncado contido no octaedro: 

Procedimento: Dividindo as arestas do octaedro em três partes iguais, definimos os vértices de 

um octaedro truncado com as faces hexagonais contidas nas faces do octaedro. 

 

Figura 432 - Construção do octaedro truncado a partir do octaedro. 

Modelação do icosaedro truncado contido no icosaedro: 

Procedimento: Dividimos as arestas do icosaedro em três partes iguais para obter os vértices de 

um icosaedro truncado nele contido. 
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Figura 433 - Construção do icosaedro truncado a partir do icosaedro. 

Modelação do tetraedro truncado com as faces triangulares contidas no tetraedro: 

Procedimento: Este método para a construção do tetraedro truncado é mencionado por Gheor-

ghiu e Dragomir (1978, p. 213) e ilustrado na Figura 434. As arestas do tetraedro são divididas 

em três partes iguais, e definidas, a partir desta divisão, seis cevianas por face que, ao se inter-

sectarem, definem os vértices de uma das faces triangulares (Figura 434a). Operação seme-

lhante nas outras faces permite-nos obter as restantes faces triangulares (Figura 434b). Segundo 

esta construção, as faces hexagonais do tetraedro truncado são paralelas às faces do tetraedro 

regular, sendo cada uma das faces triangulares do arquimediano em homotetia negativa em 

relação à face triangular correspondente do tetraedro (Figura 434c). 

 

  

a b c 

Figura 434 - Construção do tetraedro truncado a partir do tetraedro regular (2). 

Abordaremos a modelação do octaedro truncado contido no cubo, segundo dois procedimentos. 

Procedimento 1: Na Figura 435, mostra-se a construção do octaedro truncado a partir da trun-

catura do cubo por planos perpendiculares às suas diagonais, que passam pelos pontos que, nas 

arestas do cubo, se situam a ¾ de distância de cada um dos vértices (Gheorghiu e Dragomir, 
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1978, p. 213). Estes oito planos (dos quais se ilustram quatro, na Figura 435a), ao seccionarem 

o cubo, definem as faces hexagonais (Figura 435b) do arquimediano da Figura 435c.  

   

a b c 

Figura 435 - Construção do octaedro truncado a partir do cubo. 

 

Procedimento 2: Na Figura 436, mostra-se uma construção algo semelhante, mas a partir de 

oito cubos justapostos (que resultariam da divisão em quatro partes iguais do cubo maior que 

circunscreve estes cubos menores). Nesta situação, os vértices das faces hexagonais correspon-

dem ao ponto médio das arestas de cada um dos cubos. Cada uma destas faces é, por conse-

guinte, a figura de secção hexagonal regular produzida, em cada cubo, pelo plano que contém 

o centro de cada um e é perpendicular a uma das diagonais. 

 

 

Figura 436 - Construção do octaedro truncado a partir de oito cubos. 

Modelação do icosaedro truncado contido no dodecaedro: 

Procedimento: Na construção seguinte, um icosaedro foi seccionado por planos perpendiculares 

aos eixos de simetria de rotação de ordem 5. Na Figura 437 ilustrou-se um icosaedro truncado 

incluso num dodecaedro regular, que foi seccionado por planos perpendiculares aos eixos de 

simetria de rotação de ordem 3 (que, por sua vez, coincidem com os eixos de rotação de ordem 

5 do icosaedro). Os vértices das faces pentagonais resultam, segundo Gheorghiu e Dragomir 



CAPÍTULO III | Aplicações Didáticas 

3.6. Modelação dos poliedros arquimedianos 

197 

 

(1978, p. 213), da intersecção dos planos que contêm pontos situados, ao longo das arestas, à 

distância de 6/(9 − √5) do vértice correspondente. 

A Figura 437a ilustra estes planos, assim como as faces pentagonais do icosaedro truncado que 

pertencem às faces do dodecaedro. Na Figura 437b, é possível observar, mais claramente, de 

que forma os vértices do icosaedro truncado resultaram da intersecção destes planos. 

  

a b 

Figura 437 - Construção do icosaedro truncado a partir do dodecaedro regular. 

Voltando às Figuras de Frequência 3, importa acrescentar que, nos casos em que as faces do 

poliedro-base são quadradas ou pentagonais, os vértices não resultam da divisão das arestas em 

três partes iguais, conforme Pugh refere (1976, p. 16).  

Suponhamos que tentamos construir o cubo truncado arquimediano, que tem faces octogonais 

regulares contidas nas faces de um cubo. Se dividirmos as arestas em três partes iguais u e 

unirmos os pontos obtidos, os octógonos contidos nas faces do cubo não são regulares, porque 

os lados pertencentes às arestas do cubo têm dimensão u, enquanto os lados contidos nas faces 

do cubo correspondem a 2u. Esta situação mostra-se na Figura 438, a partir da qual se 

conclui que o octógono obtido não é regular. Na Figura 438 ilustra-se ainda (a vermelho) um 

octógono regular complanar de lado igual a 2u. A idêntica conclusão chegaremos se divi-

dirmos as arestas do dodecaedro em três partes iguais: o decágono obtido não é regular, ao 

contrário do decágono complanar a vermelho, que tem lados iguais a 2u (Figura 439). 
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Figura 438 - O octógono com arestas iguais  

a 1/3 das arestas do cubo não é regular, 

ao contrário do octógono a vermelho. 

Figura 439  - O decágono com arestas iguais 

a 1/3 das arestas do dodecaedro não é regular, 

ao contrário do decágono a vermelho. 

A truncatura do cubo e do dodecaedro deve ocorrer, nas palavras de Gheorghiu e Dragomir 

(1978, p. 211), de modo a que o segmento de reta central da aresta é concorrente com uma face 

com o dobro do número de lados, isto é, quando a face regular obtida tiver duas vezes mais 

lados do que o número de lados da face do poliedro regular ao qual pertence. Nesta situação, as 

arestas que unem as faces octogonais do cubo truncado pertencem às arestas das faces do cubo 

e as arestas que unem as faces decagonais do dodecaedro truncado pertencem às arestas das 

faces do dodecaedro. 

Apresentaremos três procedimentos diferentes para modelar o cubo truncado contido no cubo. 

Procedimento 1: Na Figura 440, mostra-se uma das construções de Gheorghiu e Dragomir 

(1978, p. 210) para definir o cubus truncus, tirando partido de uma construção elementar da 

geometria plana. As arestas do cubo foram assim divididas na razão 1: 2: 1. 

 

Figura 440 - Construção do cubo truncado a partir do cubo (1). 
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Procedimento 2: Na construção seguinte, optamos por rodar uma das faces do cubo segundo 

um ângulo de 45º, tendo o eixo perpendicular ao centro da face como eixo de rotação (repre-

sentado a vermelho na Figura 441a). Os pontos de intersecção do quadrado inicial e do quadrado 

rodado coincidem com os vértices de um octógono regular (Figura 441b). O cubo é, tal como 

na construção anterior, seccionado por planos perpendiculares às suas diagonais (Figura 441c). 

  c  

a b c 

Figura 441 - Construção do cubo truncado a partir do cubo (2). 

Procedimento 3: Dispomos três faces octogonais perpendiculares entre si, de modo a que cada 

par tenha uma aresta comum (Figura 442a) e, a seguir, outras três faces octogonais iguais e 

paralelas às anteriores (Figura 442b). As oito faces triangulares regulares em falta preenchem, 

naturalmente, os espaços vazios entre as seis faces octogonais (Figura 442c).  

 

  

 

a b c 

Figura 442 - Construção do cubo truncado a partir do cubo (3). 

Modelação do cubo truncado contido no octaedro: 

Procedimento: A Figura 443 ilustra a construção do cubo truncado incluso num octaedro regu-

lar, segundo Gheorghiu e Dragomir (1978, p. 213). As arestas do octaedro são divididas na 

razão 1: 2: 1 (Figura 443a). Esta partição da aresta permite-nos desenhar as cevianas a partir 
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de cuja intersecção se determinam os vértices das faces triangulares contidas nas faces do oc-

taedro (Figura 443b). Neste caso, o octaedro foi seccionado por planos perpendiculares aos 

eixos de rotação de ordem 4, que coincidem com os eixos de ordem 3 do cubo. 

 

  

 

 

a b 

Figura 443 - Construção do cubo truncado a partir do octaedro regular. 

Modelação do dodecaedro truncado contido no dodecaedro: 

Procedimento 1: Na Figura 444, mostra-se a construção de Gheorghiu e Dragomir (1978, p. 

210) para o dodecaedro truncado arquimediano a partir do dodecaedro regular, que é seccionado 

por planos perpendiculares aos eixos de rotação de ordem 3. Para a determinação das faces 

decagonais, foi representado o apótema de uma das faces pentagonais e determinadas as bisse-

trizes dos ângulos ao centro que lhe são adjacentes (Figura 444a). A intersecção das bissetrizes 

com a aresta respetiva corresponde aos vértices do decágono regular. Ilustra-se ainda, na Figura 

444b, que estes pontos poderiam igualmente ter sido determinados através de uma rotação do 

pentágono da face segundo um ângulo de 36º (isto é, metade do ângulo ao centro do pentágono).  

Na Figura 444c, mostram-se as doze faces do dodecaedro truncado. 

 
 

    

a b c 

Figura 444 - Construção do dodecaedro truncado a partir do dodecaedro regular (1). 
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Procedimento 2: Dispomos dois decágonos regulares nos planos de duas faces do dodecaedro 

(Figura 445a) uma vez que o ângulo diedral entre os pares de faces decagonais é idêntico ao 

ângulo diedral do dodecaedro regular. As vinte faces triangulares regulares preenchem os es-

paços vazios deixados pelas doze faces decagonais (Figura 445b). 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

a b 

Figura 445 - Construção do dodecaedro truncado a partir do dodecaedro regular (2). 

Modelação do dodecaedro truncado contido no icosaedro: 

Procedimento: É ainda  possível construir um dodecaedro truncado a partir de um icosaedro 

regular, seguindo a construção sugerida por Gheorghiu e Dragomir (1978, p. 213). A Figura 

446a mostra o primeiro passo desta construção, segundo o qual uma das arestas do icosaedro é 

dividida pelos segmentos de reta que, partindo do centro de um pentágono regular (a vermelho) 

com um lado coincidente com esta aresta, dividem o ângulo ao centro do pentágono (72º) em 

18º, 36º e 18º. A divisão das restantes arestas da face do icosaedro permite-nos definir mais 

duas cevianas por aresta, de cuja intersecção resultam os vértices de uma face triangular do 

dodecaedro truncado (Figura 446b). Procedendo de modo idêntico para as restantes faces, de-

finiremos as vinte faces triangulares do arquimediano (Figura 446c). As faces decagonais do 

dodecaedro truncado preenchem os espaços entre estas faces (Figura 446d). 
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a b 

  

c d 

Figura 446 - Construção do dodecaedro truncado a partir do icosaedro regular. 
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3.6.3.   Arquimedianos com o prefixo rombi 

O rombicuboctaedro deve o seu prefixo rombi ao facto de doze das suas dezoito faces quadradas 

pertencerem aos planos das faces de um dodecaedro rômbico (as restantes faces quadradas 

pertencem às faces de um cubo). Kepler designou o rombicuboctaedro por sectus rhombus 

cuboctaëdricus, por ter concluído que este poderia ser obtido através da truncatura de um 

dodecaedro rômbico (Cromwell, 1997, p. 83). De modo semelhante, o prefixo do 

rombicosidodecaedro deve-se ao facto de as suas trinta faces quadradas pertencerem às faces 

de um triacontaedro rômbico. Tanto um como o outro têm a particularidade de poderem ser 

incluíveis em três poliedros distintos: o rombicuboctaedro tem faces em comum com o cubo, 

com o octaedro e com o dodecaedro rômbico (Figura 447); o rombicosidodecaedro tem faces 

em comum com o dodecaedro, o icosaedro e o triacontaedro rômbico (Figura 448). Este facto  

certifica-nos que o rombicuboctaedro é definido por seis faces quadradas (contidas nas faces de 

um cubo); oito faces triangulares (contidas nas faces de um octaedro) e doze faces quadradas 

(contidas  nas faces de um dodecaedro rômbico). A idêntica conclusão chegaremos no caso do 

rombicosidodecaedro, que é definido por doze faces pentagonais (contidas nas faces de um 

dodecaedro); vinte faces triangulares (contidas nas faces de um icosaedro) e trinta faces 

quadradas (contidas nas faces de um triacontaedro rômbico).   

 

 

Figura 447 - Doze faces quadradas do 

rombicuboctaedro pertencem às faces 

do dodecaedro rômbico. 

Figura 448 - As faces quadradas do 

rombicosidodecaedro pertencem às faces 

do triacontaedro rômbico. 

Voltamos uma vez mais a Pugh, que classifica o rombicuboctaedro  e o rombicosidodecaedro 

como Figuras de Frequência 4 por resultarem da divisão das arestas, em duas partes iguais, das 

Figuras de Frequência 2 (respectivamente, o cuboctaedro e o icosidodecaedro). Pugh assinala 

que esta divisão apenas não é suficiente para obter os arquimedianos, na medida em que as 

faces quadrangulares que resultam desta divisão não são quadradas. 
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Modelação do rombicuboctaedro: 

Procedimento: Na Figura 449a, modificamos as arestas desiguais das faces retangulares obtidas 

até que se tornem quadradas. Ao longo desta modificação, note-se, mantém-se o ângulo diedral 

entre as faces. A localização de dois dos vértices das faces retangulares do rombicuboctaedro e 

do roimbicosidodecaedro é alterada de modo a que estes coincidam com os pontos médios das 

arestas do dodecaedro rômbico e do triacontaedro rômbico que, respectivamente, os 

circunscrevem, conforme estabelecem Ball e Coxeter (1987, p. 137) e se ilustrou nas Figuras 

447 e 448. Observando a Figura 449a, constatamos que, entre cada par de quadrados dispostos 

segundo o ângulo diedral obtido, existe espaço para uma face triangular regular. Este conjunto 

de faces quadradas e triangulares regulares (Figura 449b) define a parte superior de uma cúpula 

quadrada (Sólido de Johnson J4), a partir da qual se torna relativamente simples de definir o 

rombicuboctaedro, uma vez que, por baixo desta cúpula, são justapostas as faces laterais um 

prisma octogonal semiregular. Por baixo destas, justapôe-se outra cúpula idêntica à anterior 

(Figura 449c). Se esta cúpula inferior fosse rodada em relação à superior, segundo um ângulo 

de 45º, o poliedro obtido seria o pseudo-rombicuboctaedro.  

 
  

a b c 

Figura 449 - Construção do rombicuboctaedro a partir do cuboctaedro. 

A modelação do rombicosidodecaedro será apresentada de duas fomas diferentes. 

Procedimento 1: Na Figura 450, apresenta-se a construção sugerida por Gheorghiu e Dragomir 

(1978, p. 214) para o rombicosidodecaedro, que recorre à mesma construção elementar da ge-

ometria plana que utilizámos previamente. Conforme ilustra a Figura 450a, são definidas seis 

medidas iguais a , numa linha auxiliar concorrente com o segmento de reta que une um vértice 

de uma das faces ao centro respetivo. Nesta linha auxiliar, é ainda marcada a partir do centro, 

uma outra medida, igual a 𝑢 +  √5. A transposição desta medida para o segmento de reta inicial 

permite-nos obter o primeiro vértice do rombicosidodecaedro. As restantes faces pentagonais 
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são obtidas por rotação e reflexão (Figura 450b), após o que pode ser desenhado o rombicosi-

dodecaedro (Figura 450c). 

 

a 

 

 

b c 

Figura 450 - Construção do rombicosidodecaedro o a partir do dodecaedro regular. 

Procedimento 2: Na construção seguinte partiremos, como Pugh (1976, p. 17), da divisão das 

arestas do icosidodecaedro em duas partes iguais. Tal como no caso anterior, não conseguimos 

obter faces quadradas mas retangulares (Figura 451a), razão pela qual  se torna necessária uma 

modificação, que transforme as faces retangulares em faces quadradas e de modo a que os seus 

vértices coincidam com os pontos médios das faces do triacontaedro rômbico. Entre cada par 

de faces modificadas, insere-se, naturalmente, uma face triangular regular que, com as restantes 

faces (Figura 451b), definem a parte superior de uma cúpula pentagonal (Sólido de Johnson 

J5). A restante modelação do rombicosidodecaedro desenvolve-se a partir de doze cúpulas 

semelhantes, mantendo-se iguais os ângulos diedrais entre os pares de faces resultantes da 

divisão inicial das arestas (Figura 451c). 
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a b c 

Figura 451 - Construção do rombicosidodecaedro a partir do icosidodecaedro. 

Ligeiras modificações no posicionamento de certas cúpulas pentagonais originariam quatro 

Sólidos de Johnson: o rombicosidodecaedro girado J72, o rombicosidodecaedro parabigirado 

J73, o rombicosidodecaedro metabigirado J74 e o trigirorrombicosidodecaedro J75. 
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3.6.4.   Arquimedianos rombitruncados 

Passamos agora para o cuboctaedro rombitruncado e o icosidodecaedro rombitruncado. Utili-

zaremos estas designações, de acordo com Wenninger (1975) e Pugh (1976), dado que as de-

signações que foram atribuídas por Kepler - cuboctaedro truncado e icosidodecaedro truncado, 

respetivamente - não os descrevem de forma rigorosa. Pugh (1976, p. 18) designa os dois rom-

bitruncados como Figuras de Frequência 6, pelo facto de os  seus vértices poderem ser obtidos,  

segundo afirma, através da divisão em três partes iguais das Figuras de Frequência 2 seguida 

de uma transformação de modo a que as faces retangulares se tornem em quadradas. 

Modelação do cuboctaedro rombitruncado: 

Procedimento: Na Figura 452a, porém, podemos verificar que não são apenas as faces quadran-

gulares que não são regulares, mas também as octogonais, porque as arestas contidas nas arestas 

do cuboctaedro têm comprimento u e as restantes, 2u. Na figura, mostram-se uma face qua-

drada, uma face hexagonal regular e uma face octogonal regular complanares aos polígonos 

resultantes da divisão das arestas do cuboctaedro. Embora não seja possível obter todas as faces 

com a configuração correta através desta construção, conseguimos obter os ângulos diedrais 

entre cada par de faces e, a partir daqui definir as restantes faces do cuboctaedro rombitruncado 

por rotação e reflexão (Figura 452b). 

 

  

a b 

Figura 452 - Construção do cuboctaedro rombitruncado a partir do cuboctaedro. 

Modelação do icosidodecaedro rombitruncado: 

Procedimento: Partimos da divisão das arestas do icosidodecaedro em três partes iguais, tendo 

em consideração que o único polígono regular  resultante desta divisão é o hexágono. Embora 

nem todas as faces tenham a configuração apropriada (notem-se os rectângulos e decágonos 
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irregulares a vermelho na Figura 453a), têm, no entanto, a orientação correta, razão pela qual a 

construção se torna simples (Figura 453b), se tirarmos partido do facto de o poliedro em causa 

possui o grupo de simetria icosaedral. 

  

a b 

Figura 453 - Construção do icosidodecaedro rombitruncado a partir do icosidodecaedro. 
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3.6.5.   Arquimedianos quirais 

Os onze arquimedianos que vimos até agora são poliedros aquirais, porque têm simetria de 

reflexão em planos de reflexão perpendiculares às suas arestas, nos seus pontos médios. Estes 

planos seccionam o poliedro em duas partes iguais que são sobreponíveis e reflexo uma da 

outra.  É também possível obter os arquimedianos aquirais através do processo descrito por 

Alicia Boole Stott em 1910, por ela designado de expansão. O processo de expansão, que será 

abordado no capítulo seguinte, não é aplicável aos arquimedianos quirais que nos falta abordar: 

o cubo achatado e o dodecaedro achatado, designados por Kepler como cubus simus e dode-

cahedron simum (Weissbach e Martini, 2002, p. 121). Ao contrário dos aquirais, os 

arquimedianos quirais não possuem simetria  de reflexão, existindo, para cada um deles, duas 

versões, que se dizem enantiomórficas entre si: a dextrogira (dextro) e a levogira (laevo). Ape-

sar de não possuírem simetria de reflexão, o cubo achatado e o dodecaedro achatado possuem, 

respetivamente, simetria de rotação idêntica aos grupos de simetria octaedral e icosaedral. As 

faces do convexo regular de que cada um deles deriva (o cubo e o dodecaedro regular, respeti-

vamente) são igualmente afastadas do centro do poliedro (como se este fosse explodido ou 

expandido) e rodadas segundo um determinado ângulo. O sentido para o qual este ângulo é 

marcado determina a versão do poliedro achatado - levogira, se for marcado no sentido direto; 

dextrogira, se for marcado no sentido retrógrado. O espaço entre as faces obtidas é então pre-

enchido com faces triangulares regulares: trinta e duas, no caso do cubo achatado e oitenta, no 

dodecaedro achatado. As Figuras 454 e 455 ilustram as versões dextrogira (dextro) e levogira 

(laevo) do cubo achatado, que diferem apenas no sentido para o qual as faces quadradas foram 

rodadas: na dextrogira, a rotação realizou-se no sentido direto; na levogira, no sentido retró-

grado.  

  

 
 

 

Figura 454 - Cubo achatado (dextro). Figura 455 - Cubo achatado (laevo). 
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Na Figura 456, mostra-se a relação entre as faces pentagonais do dodecaedro regular e do do-

decaedro achatado que, segundo Ostermann e Wanner (2014, p. 286) foram rodadas, em relação 

às faces pentagonais do dodecaedro, segundo um ângulo de 13º6’(13,1º). 

 

Figura 456 - Faces pentagonais de um dodecaedro achatado (versão dextrogira). 

As Figuras 457 e 458 mostram que as duas versões do dodecaedro achatado diferem apenas no 

sentido para o qual as faces pentagonais foram rodadas em relação às faces do dodecaedro. 

  

Figura 457 - Dodecaedro achatado (dextro). Figura 458 - Dodecaedro achatado (laevo). 

Por ter considerado estranho, o facto de só existirem versões achatadas de dois dos cinco poli-

edros platónicos (1976, p. 18), Pugh aplicou procedimento semelhante a este achatamento, às 

faces do tetraedro regular e obteve a maior surpresa (“the greatest surprise”, no original) - o 

icosaedro regular. Pugh faz notar que também Kepler notou que o icosaedro poderia ser visto 

como um tetraedro achatado (1976, p. 18), designação esta que foi secundada por Ball e Coxeter 

(1987, p. 139) e Huybers (1999, p. 133), entre outros autores. Pugh acrescenta ainda que idên-

tico processo aplicado nas faces de um octaedro regular (dual do cubo) e de um icosaedro re-

gular (dual do dodecaedro) terão como resultado, respetivamente, o cubo achatado e o dodeca-

edro achatado. Recordamos, da construção do icosaedro regular incluso num tetraedro abordada 

em subcapítulo anterior, que, da divisão das arestas do tetraedro na razão (1 + √5)/2 resultam 
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três cevianas em cada face, e, da sua intersecção, os vértices do icosaedro. A Figura 459 apre-

senta as duas variantes em projeção ortogonal, a partir das quais concluímos que o icosaedro 

regular resulta também do achatamento do tetraedro regular e que existe em duas versões enan-

tiomórficas (embora o tetraedro achatado não seja um poliedro quiral, como os outros achata-

dos). 

 

Figura 459 - Projeção ortogonal do icosaedro regular incluso no tetraedro regular  

(à esquerda, a versão dextrogira e à direita, a versão levogira). 

O cubo achatado e o dodecaedro achatado podem ser obtidos, respetivamente, por truncatura 

do cubo e do octaedro, ou do dodecaedro e do icosaedro, ocupando os planos secantes, em cada 

um dos casos, orientações muito particulares. Por essa razão, refere Huybers (1999, p. 133), 

designações alternativas para o cubo achatado e o dodecaedro achatado seriam octaedro acha-

tado e icosaedro achatado, respetivamente. Ball e Coxeter (1989, p. 139) e Cromwell (1997, p. 

85) acrescentam que o cubo achatado tem relações idênticas com o cubo e com o octaedro (tal 

como o dodecaedro achatado, com o dodecaedro e o icosaedro) e que, por essa razão, a desig-

nação mais correta para cada um seria cuboctaedro achatado ou icosidodecaedro achatado. 

Conway e outros autores (2008) apontam que esta designação não seria a mais indicada, pelo 

facto de o cuboctaedro resultar, ele próprio, do achatamento (“snubification”) do cubo. O cu-

boctaedro seria por isso o resultado de um semiachatamento (“semi-snubbing”), uma fase in-

termédia entre o cubo e o cubo achatado que corresponderia então a uma fase final sendo o 

cuboctaedro, como tal, apenas metade da operação que nos leva do cubo à sua versão achatada 

final (2008, p. 287). Segundo esta perspetiva, o cuboctaedro é o resultado de um primeiro acha-

tamento do cubo, visto que, tal como acontece para o cubo achatado, cada uma das faces é 

rodada de acordo com o mesmo ângulo (que, neste caso, é de 45º) segundo o eixo de rotação 

que lhe é perpendicular passando pelo centro do poliedro (Figura 460a). Para que os espaços 

entre as faces sejam preenchidos com faces triangulares regulares, as faces quadradas, depois 



CAPÍTULO III | Aplicações Didáticas 

3.6. Modelação dos poliedros arquimedianos 

212 

 

de rodadas, devem ser expandidas (Figura 460b) até à posição em que a distância entre estas e 

as faces iniciais corresponda à medida da aresta do cubo multiplicada por 0,207107. Dito de 

outra forma, depois da referida rotação, cada face deve ser transladada até ao plano mais pró-

ximo que é definido pelos vértices das faces que lhe são perpendiculares (Figura 460c). Igual 

raciocínio se ajustaria ao icosidodecaedro, assim considerado como resultado de um primeiro 

achatamento do dodecaedro. 

      

a b c 

Figura 460 - O cuboctaedro como resultado do primeiro achatamento do cubo.  

Um vídeo desta animação encontra-se disponível em https://veraviana.net/expansion/ 

Ball e Coxeter (1987, p. 139) revelam que o cubo achatado pode ser obtido a partir do rombi-

cuboctaedro, se as faces quadradas que não estão contidas nas faces de um cubo forem divididas 

em faces triangulares e a seguir distorcidas até se transformarem em regulares. No caso do 

rombicosidodecaedro, serão as faces quadradas a ser divididas em triangulares e distorcidas. 

No primeiro caso, as faces quadradas remanescentes passam a ocupar a posição das faces qua-

dradas do cubo achatado e, no segundo caso, as faces pentagonais passam a ocupar a posição 

das faces pentagonais do dodecaedro achatado.  

Uma particularidade dos arquimedianos achatados reside no facto de não ser possível determi-

nar a sua aresta com régua e compasso a partir do diâmetro da circunsfera, conforme demons-

trado por Weissbach e Martini (2002, p. 121). É possível obter os achatados arquimedianos por 

truncatura do cubo e do dodecaedro, respetivamente, mas nenhuma das construções necessárias 

é executável com o auxílio de régua e compasso (Ostermann e Wanner, 2014, p. 286). Estes 

dois autores estabeleceram que, para construir o cubo achatado incluso no cubo, as faces deste 

devem ser reduzidas segundo o fator 0,43759, sendo o ângulo de rotação de cada face igual a 

16º28’ (16,46667º). Dessa forma, e para um cubo com 1 de aresta, as distâncias entre os vértices 
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do cubo achatado e os vértices mais próximos das faces do cubo correspondem a 

0,352201128739 e 0,228155493654 (Ostermann e Wanner, 2014, p. 286). 

Modelação do cubo achatado contido no cubo: 

Procedimento: Na Figura 461a, ilustra-se uma das faces quadradas do cubo achatado, cujos 

vértices foram determinados através das distâncias acima referidas (para uma modelação com 

este nível de precisão, foi utilizado o software de modelação algorítmica Grasshopper).  

O facto de o cubo achatado possuir simetria de rotação idêntica ao grupo de simetria octaedral 

permite-nos determinar facilmente as restantes faces através de rotações (Figura 461b). Na Fi-

gura 461c, mostram-se todas as suas arestas. O software utilizado para esta modelação permite-

nos concluir que as arestas do cubo achatado incluso num cubo com 1 de aresta têm 

0,437593286001 de comprimento.  

   

a b c 

Figura 461 - Construção do cubo achatado (versão dextrogira) a partir do cubo. 

Modelação do cubo achatado contido no octaedro: 

Procedimento: Num artigo publicado em 1984, Jean François Rotgé confirmou ser possível 

construir o cubo achatado e o dodecaedro achatado por truncatura, respetivamente, do octaedro 

regular e do icosaedro regular. Para tanto, e começando com o cubo achatado, as arestas do 

octaedro regular devem ser divididas na razão 1,839286755 (Rotgé, 1984, p. 22). A Figura 462a 

ilustra, numa das faces do octaedro, as cevianas que resultam da divisão das arestas naquela 

proporção e, na Figura 462b, ilustram-se as faces triangulares contidas nas faces do octaedro. 

A Figura 462c mostra as faces quadradas e todas as arestas do cubo achatado resultante da 

truncatura do octaedro regular. Cumpre-nos assinalar, porém, que existem diferenças na medida 

das arestas, embora irrelevantes em termos de grandeza. Para um octaedro com 1 de aresta, as 

arestas das faces contidas no octaedro têm 0,336462141101 de comprimento; as arestas das 
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faces quadradas, 0,336462141184; e as arestas entre cada par das restantes faces triangulares, 

0,336462141146. 

   
 

a b c 

Figura 462 - Construção do cubo achatado (versão dextrogira) a partir do octaedro regular 

(note-se que esta é uma representação aproximada do cubo achatado, 

uma vez que as arestas não têm igual comprimento). 

Modelação do dodecaedro achatado contido no icosaedro: 

Procedimento: Passamos agora para o dodecaedro achatado conforme o processo descrito por 

Rotgé (1984, p. 22), segundo o qual a divisão das arestas do icosaedro na proporção 

1,943151259 nos permite determinar, em cada face, três cevianas, de cuja intersecção resultam 

os vértices de uma face triangular do dodecaedro achatado (Figura 463a). O facto de o dodeca-

edro achatado possuir o grupo de simetria icosaedral permite-nos, a partir da face determinada, 

obter as restantes faces triangulares contidas nas restantes faces do icosaedro por simetria de 

rotação (Figura 463b). A partir dos seus vértices, definimos as faces pentagonais (Figura 463c) 

e as restantes 60 faces triangulares (Figura 463d). 

Tal como na construção da Figura 462, continuam-se a detetar diferenças no comprimento das 

arestas obtidas por este processo, embora irrelevantes em termos de grandeza. Para um icosae-

dro com 1 de aresta, as arestas das faces contidas no icosaedro têm 0,36385589347 de compri-

mento, enquanto que as arestas das faces pentagonais e as arestas entre os pares das restantes 

faces triangulares medem, respetivamente, 0,36385589355 e 0,36385589351. 
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a b 

  

c d 

Figura 463 - Construção do dodecaedro achatado (versão dextrogira) a partir do icosaedro regular. 

(note-se que esta é uma representação aproximada do dodecaedro achatado, 

uma vez que as arestas não têm igual comprimento). 
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3.7.   Expansão de poliedros convexos uniformes aquirais 

Tendo por inspiração fotografias estereográficas de poliedros semirregulares que Pieter Hen-

drik Schoute lhe enviou (Polo-Branco, 2007, p. 152), Alicia Boole Stott publicou, em 1910, o 

artigo Geometrical Deduction of Semiregular from Regular Polytopes and Space Fillings em 

que introduz os conceitos de expansão e contração de polítopos de duas, três e quatro dimen-

sões. Stott define expansão como o processo segundo o qual os limites de um polítopo regular 

são igualmente distanciados a partir do seu centro, mantendo a orientação e dimensão originais, 

até definir um novo polítopo com características de semirregularidade (Stott, 1910, p. 5). Se o 

polítopo for um poliedro regular, as suas arestas ou faces são uniformemente afastadas (ou 

expandidas) para além da sua posição inicial, até que a distância entre a nova localização de 

todos os vértices corresponda à medida da aresta do poliedro de partida. Em virtude da congru-

ência conseguida para as novas arestas e para a distância entre os novos vértices, os espaços 

entre estes são preenchidos com faces regulares e o poliedro que resulta desta expansão é se-

mirregular. As arestas do novo poliedro mantiveram o comprimento das arestas de partida, sem 

que nenhuma operação de modificação tivesse sido necessária (Figura 464), segundo um pro-

cesso que Ball e Coxeter caracterizam como muito mais elegante (“far more elegant”, no origi-

nal (1987, p. 137)) do que as construções propostas por Kepler. A versão n-dimensional da 

expansão, atualmente, é designada como cantellation (que poderemos traduzir para cantelação), 

de acordo com Weisstein (s/d). 

Stott define a contração (1910, p. 13) como o inverso da expansão, sendo através daquela que 

o conjunto de elementos considerados para a expansão do poliedro P1 para o poliedro P2 são 

uniformemente movidos para o interior de P2 até que P1 seja reconstituído (Polo-Blanco, 2008, 

p. 134). A contração de P2 para P1 preserva o comprimento das arestas de P1 e de P2. 

 

 

Figura 464 - O cuboctaedro rombitruncado, que deriva de um cubo, reduzido até a um octaedro (desenho de A. 

B. Stott (Plate 1 Figure 11) para ilustrar um exemplo da combinação das operações de expansão e contração). 
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Com o objetivo de melhor entender e mostrar cada um destes processos, modelamos exemplos 

da expansão e da contração de determinados poliedros convexos uniformes, com recurso a soft-

ware de modelação algorítmica (cada um dos quais subentende uma construção que se designa, 

habitualmente, como Definição). Estas Definições permitiram-nos obter representações intera-

tivas daqueles processos que, por via de uma componente dinâmica visualmente apelativa, de-

sejavelmente, facilitarão a sua compreensão, permitindo-nos determinar distâncias entre ele-

mentos dos objetos a expandir/contrair, com um rigor bastante considerável (Viana, Xavier, 

Aires e Campos, 2019a). 
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3.7.1.   Expansão e1 

Na Figura 465 mostra-se uma captura de ecrã da expansão interativa e1 de um polígono regular 

e, à direita, uma parte da Definição com a qual é possível interagir para alterar o número de 

lados de {n} e afastar gradualmente os lados do polígono, na direção da perpendicular a cada 

um dos lados. Ao tornar possível alterar n (sendo n > 3) através de um Slider, a Definição 

permite-nos comprovar que qualquer {n} se expande até definir {2n}, de acordo, aliás, com o 

que Stott afirma: qualquer polígono regular transforma-se noutro polígono regular com os lados 

de igual comprimento e o dobro do número de lados (1910, p. 5). Na imagem da esquerda, 

mostra-se a situação em que o ponto que controla a expansão (aqui representado como uma 

pequena esfera), se encontra a metade da distância entre o vértice mais próximo do polígono 

(que, neste caso, é um heptágono) e a intersecção entre os planos perpendiculares aos lados que 

neste concorrem. Quando o ponto atinge esta intersecção, o heptágono regular transforma-se 

num tetradecágono regular. 

Uma adaptação desta Definição tornou possível verificar que a afirmação de Stott permanece 

válida se aplicada à expansão dos lados de polígonos {n} de densidade 1 < d < n/2 em que n e 

d são coprimos (Grünbaum, 1977, p. 2). A estes polígonos, que se designam por polígonos 

estrelados regulares ou poligramas regulares ou, atribui-se a notação {n/d}.  

 

Figura 465 - Captura de ecrã com a Definição no Grasshopper para a expansão e1 de um polígono regular. 

A Figura 466 mostra duas fases da expansão de um {5/2} (Figura 466a) e de um {7/2} (Figura 

466b). No resultado da fase intermédia, que na figura se destaca com traço mais expressivo, o 
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ponto que controla a animação situa-se a metade da distância necessária para atingir a fase final, 

em que a expansão do pentagrama e do heptagrama tem, como resultado, polígonos convexos 

regulares, respetivamente, um decágono e um tetradecágono. Daqui se conclui que qualquer 

{n/d}, em que d seja igual a 2, se expande até um polígono regular de densidade 1, com número 

de lados 2n e lado com comprimento igual ao de {n/d}. 

 

 

 

a b 

Figura 466 - Expansão de um poligrama regular até um polígono convexo regular. 

Analisaremos a seguir o processo de expansão para a dimensão 3 que Stott (1910, p. 5) designa 

por e1 e consiste na expansão das arestas de determinados poliedros convexos regulares. Esta 

expansão terá como resultado o arquimediano que resulta da truncatura dos vértices do poliedro 

regular, nomeadamente, o tetraedro truncado, o cubo truncado, octaedro truncado, o dodecaedro 

truncado e o icosaedro truncado. Em qualquer dos casos, as faces do poliedro regular converter-

se-ão em faces com o dobro do número de lados; e os vértices, em faces regulares com confi-

guração igual à da figura verticial. 

Tal como Stott, apresentamos, como primeiro exemplo, a expansão das arestas de duas faces 

de um cubo até coincidirem com quatro lados de dois octógonos regulares com lados de com-

primento igual (Figura 467a). A Definição permite-nos a seguir transladar estes dois octógonos 

até à posição em que partilham uma aresta comum e, simultaneamente, coincidem com duas 

das faces de um cubo truncado. Na Figura 467b, podemos constatar que expandir as duas arestas 

do cubo para esta última posição corresponde a transladar a aresta comum às duas faces até 

uma localização determinada, segundo a direção do eixo de rotação de ordem 2 respetivo, que 

contêm o ponto médio das arestas opostas do cubo. Considerando que a distância entre as ares-

tas do cubo e as arestas paralelas do cubo truncado corresponde à medida da aresta (assinalada, 

na Figura 467c, pelos segmentos de reta perpendiculares às arestas dos dois poliedros), bastar-

nos-á transladar (aliás, expandir) as doze arestas do cubo com a direção e distância referidas, 

para obtermos o cubo truncado semirregular (Figura 467c).  
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a b c 

Figura 467 - Três fases da expansão das arestas de um cubo até ao cubo truncado arquimediano. 

Na Definição seguinte, é possível interagir para movimentar as arestas de um tetraedro regular. 

Na Figura 468, ilustram-se três fases da expansão das arestas na direção dos eixos de rotação 

de ordem 2 correspondendo a última fase ao tetraedro truncado arquimediano (Figura 468b). 

Nesta última situação (Figura 468c), a distância a que as arestas do tetraedro se encontram das 

arestas paralelas do tetraedro truncado corresponde à distância entre os pontos médios de arestas 

opostas do tetraedro (a bimediana do tetraedro, que equivale ao diâmetro da midesfera do tetra-

edro - nas imagens, representou-se uma bimediana a traço interrompido). Para melhor visuali-

zação, as faces hexagonais do arquimediano estão apenas representadas pelas suas arestas. 

 

  

a b c 

Figura 468 - Três fases da expansão das arestas de um tetraedro regular 

até ao tetraedro truncado arquimediano. 

Na Figura 469, expandimos as arestas de um octaedro regular (Figura 469a) segundo a direção 

dos eixos de rotação de ordem 2 até que as arestas movidas e as iniciais se encontram a distância 

igual à medida da aresta do octaedro (Figura 469b). Nesta situação, as arestas que, de cada face, 

foram movidas, passam a coincidir com três arestas das faces hexagonais do octaedro truncado 

arquimediano; enquanto que os vértices do octaedro se transformam em faces quadradas.  As 
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faces hexagonais coincidem com as bases maiores de oito cúpulas triangulares (o Sólido de 

Johnson J3, dos quais se representa um, pelas suas arestas, na Figura 469a. Por seu turno, os 

vértices do octaedro, que se transformaram em faces com a configuração das figuras verticiais, 

coincidem com as bases de seis pirâmides quadradas (Sólido de Johnson J1). 

 

 
 
 

 

a b 

Figura 469 - Expansão das arestas de um octaedro regular até ao octaedro truncado arquimediano. 

As Figuras 470a e 470b mostram três fases de expansão das arestas do dodecaedro na direção 

dos eixos de rotação de ordem 2, respetivamente, a 1 3⁄  e a 2 3⁄  da distância que expande as 

arestas até à fase final (Figura 470c). Para que todas as faces resultantes da expansão das arestas 

do dodecaedro sejam regulares, a distância entre as arestas paralelas do dodecaedro e do dode-

caedro expandido deverá ser igual à medida da aresta multiplicada pela divina proporção, isto 

é, (1 + √5)/2.  

 
  

a b c 

Figura 470 - Três fases da expansão das arestas de um dodecaedro até ao dodecaedro truncado arquimediano. 



CAPÍTULO III | Aplicações Didáticas 

3.7. Expansão de poliedros convexos uniformes aquirais 

223 

 

Nas Figuras 471 e 472, ilustra-se a expansão das arestas do dodecaedro e do icosaedro regulares, 

segundo a direção dos eixos de rotação de ordem 2, de que resultam, respetivamente, o dode-

caedro truncado e o icosaedro truncado. No caso do icosaedro, a distância entre as suas arestas 

e as arestas paralelas do icosaedro expandido corresponde à distância entre arestas opostas do 

icosaedro, isto é, ao diâmetro da midesfera do icosaedro, que une os pontos médios das arestas 

opostas.  

  

Figura 471 - Expansão das arestas de um dodecaedro 

regular até ao dodecaedro truncado arquimediano. 

Figura 472 - Expansão das arestas de um icosaedro 

regular até ao icosaedro truncado arquimediano. 

Da expansão das arestas de cada convexo regular resultam, como acabamos de ver, as suas 

respetivas versões truncadas arquimedianas. A Tabela 4 sumariza os casos analisados, através 

dos quais concluímos que, da expansão das arestas de qualquer {p ,q} se obtém um t{p, q} (ou, 

de acordo com a notação de Cundy e Rollett (1989), qualquer p, q a que foram expandidas as 

arestas, transforma-se num q.(2p)2 em que os vértices têm configuração q.2p.2p). 

Tabela 4 - Expansão das arestas dos poliedros convexos regulares 

(aresta com 1 de comprimento). 

P1 
Distância entre as arestas 

paralelas mais próximas 
P2  

Tetraedro 33 {3,3} Diâmetro da midesfera Tetraedro truncado t {3,3} 3.62 
Figura 

468 

Cubo 43 {4,3} 1 Cubo truncado t {4,3} 3.82 
Figura 

467 

Octaedro 34 {3,4} 1 Octaedro truncado t {3,4} 4.62 
Figura 

469 

Dodecaedro 53 {5,3} 
(1 + √5)/2  

(proporção áurea) 
Dodecaedro truncado t {5,3} 

3.10
2 

Figuras 

470, 471 

Icosaedro 35 {3,5} Diâmetro da midesfera Icosaedro truncado t {3,5} 5.62 
Figura 

472 
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3.7.2.   Expansão e2 

Mostraremos a seguir alguns exemplos do processo que Stott designa por expansão e2 para a 

dimensão 3 (1910, p. 7), segundo o qual as faces de um poliedro são expandidas na direção da 

normal a cada face, até à posição em que os novos vértices definem um poliedro semirregular. 

Em todas as Definições que realizámos, as localizações dos vértices expandidos foram deter-

minadas por processos puramente geométricos, mas as conclusões sobre as distâncias, em cada 

caso, adaptam as que se encontram na página web da Wolfram MathWorld intitulada “Expan-

sion” (Weisstein, s/d). 

O primeiro exemplo ilustra a expansão das faces de um tetraedro regular na direção da normal 

a cada face, até que um cuboctaedro arquimediano seja obtido. Na Figura 473a, mostra-se que 

a localização do vértice expandido é o resultado da intersecção entre a normal à face que contém 

esse vértice e o plano que é perpendicular à aresta oposta a esse vértice. Na Definição em causa, 

e depois da determinação do vértice expandido, as localizações dos restantes vértices, arestas e 

faces foram determinadas através de uma conjugação de transformações geométricas que en-

volvem translações, rotações e reflexões. Na fase final da expansão, todos os vértices do tetra-

edro se transformaram em faces [triangulares] com a configuração da figura verticial e todas as 

arestas do tetraedro em faces quadradas (representadas, na Figura 473b, pelas suas arestas). A 

distância entre as faces paralelas do tetraedro inicial e expandido é igual ao raio da circunsfera, 

o que corresponde ao comprimento da aresta do tetraedro multiplicado por √(3/8). 

 

 
 

a b 

Figura 473 - Expansão das faces de um tetraedro regular até ao cuboctaedro arquimediano. 

Nas Figuras 474a a 474d, mostram-se quatro fases da expansão uniforme das faces de um cubo, 

até definir um rombicuboctaedro arquimediano. Na fase final, a distância entre as faces do cubo 
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e as faces paralelas do arquimediano corresponde a metade do comprimento da diagonal da face 

do cubo, conforme ilustram os segmentos de reta e arco de circunferência a traço interrompido. 

Nas Figuras 474a, 474b e 474c, o ponto que controla a expansão das faces situa-se a 1 4⁄ , a 1 2⁄  

e a 3 4⁄  da distância completa (Figura 474d), a qual corresponde, para um cubo com compri-

mento da aresta n, a  𝑛/2 √2. 

  
 

 

a b c d 

Figura 474 - Quatro fases da expansão das faces de um cubo até ao rombicuboctaedro arquimediano. 

Nas figuras 475 e 476, observamos que tanto a expansão uniforme das faces do cubo (Figura 

475), como do seu dual com aresta igual (Figura 476) - que, nesta situação, não partilham a 

mesma esfera de reciprocação - têm por resultado o mesmo rombicuboctaedro, dado que o nú-

mero de vértices na face de um é igual ao número de faces que se intersectam no vértice do 

outro (Stott, 1910, p. 7). Para que a expansão das faces do octaedro resulte no arquimediano, a 

distância entre as faces triangulares dos dois poliedros deve corresponder à altitude das faces 

triangulares o que, para um octaedro com aresta de comprimento n, corresponde a 𝑛/2 √3. O 

rombicuboctaedro pode assim ser designado como um cubo expandido ou octaedro expandido. 

 

 
 

 

Figura 475 - Expansão das faces de um cubo 

até ao rombicuboctaedro. 

Figura 476 - Expansão das faces de um octaedro 

regular até ao rombicuboctaedro. 
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Na Figura 477, mostra-se o procedimento que adotámos para a determinação da localização dos 

vértices das faces expandidas de um dodecaedro regular, que é algo semelhante ao que ilustrá-

mos na Figura 473. A localização dos vértices expandidos resulta da intersecção entre a normal 

às faces do dodecaedro que contêm cada vértice e os planos que são perpendiculares à aresta 

oposta a esse vértice e contêm os extremos da aresta. Na Figura 477, representam-se, para um 

dos vértices do dodecaedro, apenas uma normal a duas faces e dois destes planos. O vértice em 

causa será transformado numa face triangular regular em resultado desta expansão.  

 

 

Figura 477 - Determinação geométrica da localização dos vértices que resultam da expansão das faces 

de um dodecaedro regular, até aos vértices de um rombicosidodecaedro de aresta igual. 

Na Figura 478, observamos o resultado da expansão das faces de um dodecaedro regular para 

a posição em que as faces expandidas distam, das faces iniciais paralelas mais próximas, a 

medida da aresta multiplicada por  √( 1/8  (5 + √5)). Como resultado desta expansão, as faces 

pentagonais expandidas coincidem com as doze faces de um rombicosidodecaedro. As trinta 

arestas do dodecaedro converteram-se em faces quadradas e os vinte vértices, em faces com a 

configuração da figura verticial. Na Figura 479, ilustra-se ainda que, da expansão das faces de 

um icosaedro regular com aresta igual, resulta o mesmo arquimediano, pelo facto de o icosaedro 

e o dodecaedro serem duais um do outro. Neste caso, porém, as faces expandidas coincidem 

com as vinte faces triangulares do rombicosidodecaedro e a distância entre estas e as faces 

triangulares do icosaedro corresponde à medida da aresta multiplicada por √( 3/8  (3 + √5)). As 

arestas e os vértices do icosaedro converteram-se, respetivamente, nas faces quadradas e nas 

faces pentagonais do rombicosidodecaedro. Na nossa Definição, em que os dois convexos re-

gulares têm uma unidade de aresta, a distância entre as faces do dodecaedro e as faces (penta-
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gonais) do rombicosidodecaedro é igual a 0,951056516295; a distância entre as faces do icosa-

edro e as faces triangulares do rombicosidodecaedro é 1,401258538444. Curiosamente, a pri-

meira distância corresponde ao raio da circunsfera do icosaedro, enquanto que a segunda é igual 

ao raio da circunsfera do dodecaedro. 

  

Figura 478 - Expansão das faces de um dodecaedro 

regular até ao rombicosidodecaedro. 

Figura 479 - Expansão das faces de um icosaedro 

regular até ao rombicosidodecaedro. 

Stott conclui (1910, p. 7) que da expansão das faces dos poliedros regulares resultam três tipos 

de faces: (1) as que correspondem às faces do poliedro regular (que, no cuboctaedro, são para-

lelas às faces do tetraedro; e que, no rombicuboctaedro, são paralelas às faces do cubo e às faces 

do octaedro); (2) as faces quadradas, que são definidas a partir das duas novas posições de cada 

uma das arestas do poliedro regular (faces que, nas Figuras 473 a 479, foram representadas 

apenas pelas suas arestas); (3) e um terceiro tipo de faces, que corresponde aos vértices do 

poliedro regular e tem a configuração da figura verticial. 

Nas Figuras 480 e 481, mostra-se que a expansão (e contração) das faces de determinados ar-

quimedianos na direção da normal a pares de faces opostas tem por resultado outros arquime-

dianos, de acordo, aliás, com as conclusões de Stott. Os únicos arquimedianos que não é possí-

vel obter através da expansão e1 ou e2 são os quirais, na medida em que, para além da expansão 

das faces do cubo e do dodecaedro regular, seria ainda necessária uma torção uniforme das suas 

faces para que o cubo achatado e o dodecaedro achatado fossem obtidos. 

Na Figura 480, mostra-se que o resultado da expansão das faces triangulares de um cuboctae-

dro, na direção dos eixos de rotação de ordem 3 é um cubo truncado. Por outro lado, se forem 
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expandidas as faces quadradas do mesmo cuboctaedro (Figura 481), o resultado obtido é um 

octaedro truncado. A distância entre as faces iguais do poliedro inicial e do poliedro expandido 

é, em cada caso, igual à medida da aresta do cuboctaedro multiplicada por 1/2 √3  para obter o 

cubo truncado e  1/2 √2 para o octaedro truncado (para melhor visualização da situação, omi-

tiram-se, das Figuras 480 e 481, respetivamente, as faces octogonais e as faces hexagonais dos 

poliedros expandidos). 

  

Figura 480 - Expansão das faces triangulares de um 

cuboctaedro até ao cubo truncado arquimediano. 

Figura 481 - Expansão das faces quadradas de um 

cuboctaedro até ao octaedro truncado arquimediano. 

Na Figura 482, expandiram-se as faces triangulares de um icosidodecaedro até definir um do-

decaedro truncado. Nesta situação, a distância entre as faces triangulares paralelas mais próxi-

mas dos poliedros inicial e expandido corresponde à medida da aresta multiplicada por 

√( 3/8  (3 + √5)). Na Figura 483, ilustra-se que a expansão das faces pentagonais do mesmo 

icosidodecaedro tem, como resultado, o icosaedro truncado arquimediano, se a distância entre 

as faces pentagonais do poliedro inicial e as faces paralelas mais próximas do poliedro expan-

dido corresponder à medida da aresta multiplicada por √( 1/8  (5 + √5)). No primeiro caso, a 

distância entre as faces triangulares corresponde ao raio da circunsfera de um dodecaedro com 

aresta igual à do icosidodecaedro; no segundo caso, a distância entre as faces pentagonais é 

igual ao raio da circunsfera que circunscreve um icosaedro de aresta igual à do icosidodecaedro.  
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Figura 482 - Expansão das faces triangulares  

de um icosidodecaedro até ao 

dodecaedro truncado arquimediano. 

Figura 483 - Expansão das faces pentagonais 

de um icosidodecaedro até ao 

icosaedro truncado arquimediano. 

Segundo Weisstein (s/d), a expansão das faces octogonais do cubo truncado e das faces hexa-

gonais do octaedro truncado, até uma distância convenientemente determinada para cada caso, 

terão por resultado o cuboctaedro rombitruncado. De igual modo, a expansão das faces deca-

gonais do dodecaedro truncado e das faces hexagonais do icosaedro truncado terão por resul-

tado o icosidodecaedro rombitruncado. 

Na Figura 484, mostra-se que é também possível obter o cuboctaedro rombitruncado através da 

expansão das faces quadradas de um rombicuboctaedro, não sendo estas as faces perpendicula-

res aos eixos de simetria de rotação de ordem 4. Neste caso, a distância entre as faces quadradas 

originais e expandidas corresponde ao comprimento da aresta do rombicuboctaedro. De forma 

mais simples, podemos afirmar que um cuboctaedro rombitruncado poderá ser obtido se, a cada 

uma das doze faces quadradas referidas, for justaposto um cubo. Esta possibilidade ilustra a 

afirmação de Coxeter (1973, p. 210), segundo a qual o processo de expansão de Stott corres-

ponde à inserção de um anel entre os polítopos inicial e expandido, enquanto que a contração 

corresponde à remoção de um anel. Na situação em causa, as faces triangulares do rombicuboc-

taedro transformam-se em faces hexagonais, enquanto que as faces quadradas paralelas às faces 

do cubo inicial se convertem em faces octogonais. Nas Figuras 484a a 484b, mostram-se duas 

fases de expansão das faces quadradas do rombicuboctaedro, designadamente, a 1/3 e a 2/3 da 

distância antes da fase final (Figura 484c). As faces expandidas são as que não são paralelas às 

faces do cubo representado na figura. 
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a b c 

Figura 484 - Três fases da expansão das faces de um rombicuboctaedro (a azul) 

até ao cuboctaedro rombitruncado arquimediano. A rosa, incluem-se as arestas do cubo 

a partir do qual o rombicuboctaedro foi expandido.  

De modo similar, a expansão das faces quadradas do rombicosidodecaedro tem como resultado 

o icosidodecaedro rombitruncado (Figura 485), se a distância entre as faces quadradas de um 

poliedro e de outro for igual à medida da aresta multiplicada pela proporção áurea, isto é, (1 +

 √5)/2. Na fase final da expansão, as faces hexagonais e decagonais do icosidodecaedro rom-

bitruncado correspondem, naturalmente, às faces triangulares e pentagonais regulares do rom-

bicosidodecaedro. Na Figura 485a, o ponto que controla a animação das faces situa-se a metade 

da distância final, cujo resultado de ilustra na Figura 485b. Para facilitar a visualização (e sim-

plificar a Definição), só as faces quadradas expandidas é que foram representadas. 

 

a b 

Figura 485 - Duas fases da expansão das faces quadradas de um rombicosidodecaedro 

(a preto) até ao icosidodecaedro rombitruncado arquimediano. 
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Não é possível obter nenhum poliedro uniforme por expansão das faces do cuboctaedro rombi-

truncado ou do icosidodecaedro rombitruncado, porque as suas figuras verticiais são polígonos 

irregulares cíclicos (Coxeter e outros autores, 1954, p. 404). Para além deste motivo determi-

nante, nenhum dos restantes poliedros uniformes com faces octogonais e/ou decagonais conve-

xas51 poderia derivar das faces destes dois rombitruncados. 

Como conclusão, mostramos um exemplo de contração de poliedros. 

Na Figura 486, um octaedro regular foi obtido por contração das faces triangulares de um te-

traedro truncado. A distância entre as faces iguais dos dois poliedros corresponde ao compri-

mento da aresta, multiplicada por √( 3/8) . A translação das faces ocorreu, necessariamente, na 

razão e sentido inversos aos da expansão através da qual obteríamos o tetraedro truncado por 

expansão das faces do octaedro. Na Figura 487, ilustra-se o resultado da expansão das faces 

hexagonais de um tetraedro truncado, sendo a distância entre as faces igual ao comprimento da 

aresta multiplicado por √( 3/8). Pelo facto de o resultado ser um octaedro truncado, podemos 

concluir que, por contração das faces hexagonais deste último, com igual distância, mas em 

sentido inverso (isto é, movendo as faces para o interior do poliedro), obteríamos o mesmo 

tetraedro truncado da Figura 486. 

 
 

 

Figura 486 - Por contração das faces 

triangulares de um tetraedro truncado, 

obtemos um octaedro regular. 

Figura 487 - Por contração das faces 

hexagonais de um octaedro truncado, 

obtemos um tetraedro truncado. 

 

51 Só existem três com faces octogonais: o pequeno cubicuboctaedro, o cuboctaedro cuboctatruncado e o pequeno rombihexaedro (modelos 

W69, W79 e W86, respetivamente, em Wenninger, 1975); e nove com faces decagonais: o pequeno dodecicosidodecaedro, o pequeno rombi-

dodecaedro, o grande dodecaedro truncado, o pequeno dodecicosidodecaedro ditrigonal, o icosidodecaedro icosidodecatruncado, o pequeno 

icosihemidodecaedro (ilustrado na Figura 74), o pequeno dodecicosidodecaedro, o pequeno dodecahemidodecaedro (ilustrado na Figura 75), 

e o dodecaedro quasitruncado (modelos W72, W74, W75, W82, W84, W89, W90, W91 e W98, respetivamente, em Wenninger, 1975). 
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A Tabela 5 apresenta um sumário das operações realizadas em cada um dos poliedros convexos 

uniformes das Figuras 473 a 487 e as distâncias determinadas para cada caso. A distância indi-

cada entre as faces mais próximas dos poliedros inicial P1, e expandido P2, é definida segundo 

a direção da normal às suas faces paralelas. 

As distâncias referidas na Tabela 5, recorda-se, adaptam as da página web da Wolfram 

MathWorld intitulada “Expansion” (Weisstein, s/d), mas reportam-se apenas aos casos que ana-

lisamos e considerámos suficientes para mostrar, de forma dinâmica, os conceitos de expansão 

e contração de polítopos de Alicia Boole Stott. 

Tabela 5 - Expansão das faces dos poliedros convexos uniformes 

(aresta com 1 de comprimento). 

P1 
Faces a 

expandir 

Distância entre 

as faces paralelas 
P2  

Tetraedro {3} √( 3/8) Cuboctaedro Figura 473 

Cubo {4} 1/2 √2 Rombicuboctaedro 
Figuras 

474, 475 

Octaedro {3} 1/2 √3 Rombicuboctaedro Figura 476 

Dodecaedro {5} √(1/8  (5 + √5)) Rombicosidodecaedro Figura 478 

Icosaedro {3} √(3/8  (3 + √5)) Rombicosidodecaedro Figura 479 

Cuboctaedro 

{3} 1/2 √3 Cubo Truncado Figura 480 

{4} 1/2 √2 Octaedro Truncado Figura 481 

Icosidodecaedro 

{3} √(3/8  (3 + √5)) Dodecaedro Truncado Figura 482 

{5} √(1/8  (5 + √5)) Icosaedro Truncado Figura 483 

Rombicuboctaedro {4} 1 Cuboctaedro Rombitruncado Figura 484 

Rombicosidodecaedro {4} (1 + √5)/2 Icosidodecaedro Rombitruncado Figura 485 

Tetraedro truncado 

{3} −√( 3/8) Octaedro Figura 486 

{6} √( 3/8) Octaedro Truncado Figura 487 
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3.8.   Modelação de tesselações sólidas 

As aplicações didáticas seguintes pretendem ilustrar alguns exemplos de tesselações definidas 

a partir da partição de paraleloedros. 

 

Modelação de uma tesselação definida por tetraedros e octaedros regulares  

Procedimento: Partimos de um romboedro, que é um poliedro definido por seis faces rômbicas 

congruentes. Dado que qualquer romboedro (como, aliás, qualquer paralelepípedo) preenche o 

espaço, quaisquer poliedros que resultem da sua partição preencherão também o espaço. Com 

o comando Split, seccionamos o romboedro (Figura 488a), de forma a obter três poliedros que, 

neste caso, são regulares: dois tetraedros e um octaedro (Figura 488b). O romboedro é, natural-

mente, o Object to split e os triângulos assinalados a vermelho nas Figuras 488a e 488b, os 

Cutting objects. Por translação do romboedro envolvente dos três poliedros regulares, obtemos 

uma tesselação sólida (Figura 488c). Ainda que os poliedros resultantes da secção deste (ou de 

outro) romboedro fossem distintos, seria sempre possível preencher o espaço deste modo, em-

bora já não o fizéssemos com poliedros regulares. Neste caso, os tetraedros e octaedro resul-

tantes da partição são regulares, porque o romboedro é um trapezoedro trigonal, com faces 

rômbicas em que os ângulos internos maiores medem 60º. 

   

a b c 
Figura 488 - Um romboedro é seccionado de modo a definir dois tetraedros e um octaedro. 

Por translação do romboedro definido por esta tríade de poliedros, obtemos uma tesselação sólida (não monoédrica). 

Modelação do dodecaedro rômbico 

Procedimento: Definimos um dodecaedro rômbico a partir de sete cubos empilhados (Figura 

489), de acordo com a construção sugerida por Coxeter (1973, p. 26) e ilustrada por Wells 

(1981, p. 70). Seis vértices do dodecaedro rômbico coincidem com os centros dos cubos em 

redor do cubo central, conforme se mostra na Figura 489a; os restantes vértices, coincidem com 
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os vértices do cubo central. Depois de determinadas três faces do docdecaedro rômbico (Figura 

489b), as restantes são determinadas com recurso à simetria de rotação e ao comando Array 

Polar (Figura 489c). 

   

a b c 

Figura 489 - Construção do dodecaedro rômbico a partir de sete cubos justapostos. 

Modelação de uma tesselação definida por disfenóides tetragonais 

Procedimento: Iremos seccionar o dodecaedro rômbico em vinte e quatro disfenóides tetrago-

nais ou tetraedros isósceles, mencionados por Coxeter (1973, p. 71), começando por definir as 

diagonais internas do dodecaedro (a vermelho na Figura 490a) e as diagonais menores das suas 

faces (a azul na Figura 490b). 

Na Figura 490c ilustramos um dos disfenóides: uma das suas arestas corresponde à diagonal 

menor de uma face do dodecaedro; a aresta que lhe é oposta, ao segmento de reta que une um 

dos vértices do dodecaedro ao centro (neste caso, metade da sua diagonal interna vertical). 

Entre as Figuras 490d a 490h (com recurso aos comandos Surface from 3 or 4 corner points, 

Join, Array Polar, Orient 3Pt, etc.), foram modelados os restantes disfenóides, mostrando-se 

os vinte e quatro na Figura 490i. Justapondo cópias deste núcleo obtemos a tesselação monoé-

drica da Figura 490j.  
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Figura 490 - A partição do dodecaedro rômbico em vinte e quatro  

disfenoides tetragonais permite definir uma tesselação monoédrica. 

Na Figura 491, mostra-se que o tetraedro em causa é isósceles, não apenas pelo facto de estar 

circunscrito num cuboide (Andreescu e Gelca, 2009, pp. 30-31), mas também porque os centros 

(Figura 491a) da sua insfera (Figura 491b) e circunsfera (Figura 491c) coincidem. Para além 

disso, a soma da amplitude dos ângulos menores das faces que se intersectam em cada vértice 

perfaz 180º. Neste disfenóide, esses ângulos correspondem a 54,7356º, 54,7356º e 70,5288º. 

Estas condições são referidas por Altshiller-Court (1979), citado por Weisstein (s/d).  
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a b c 

Figura 491 - O disfenóide obtido na construção da Figura 490 é tetragonal, 

porque está circunscrito num cuboide e o centro das suas insfera e circunsfera coincidem. 

Modelação de uma tesselação definida por um poliedro côncavo obtido a partir do cubo 

Procedimento: Partimos de três cubos justapostos e dos seus centros, para obter um poliedro 

côncavo definido por seis faces triangulares isósceles com o centro de um [primeiro] cubo em 

comum (Figura 492a)  e duas superficies piramidais, com vértice nos centros de um segundo e 

terceiro cubos (Figuras 492b e 492c). O poliedro resultante (Figura 492d) não é, em si, 

importante, senão para explicar que é capaz de definr a tesselação monoédrica da Figura 492e, 

porque foi definido a partir de uma tesselação de cubos iguais. Este poliedro é uma adaptação 

de um dos space-fillers mencionados por Goldberg (1979). 

 

 
 

 
 

a b c 
  

 

 d e 

Figura 492 - Um poliedro côncavo definido a partir de uma tesselação cúbica, 

que preenche o espaço de forma monoédrica. 
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Modelação da tesselação definida pela primeira estrelação do dodecaedro rômbico 

Procedimento: Partimos de um cuboctaedro e dos segmentos de reta que unem os centros das 

faces quadradas (Figura 493a). A partir dos vértices do cuboctaedro, definem-se três bipirâmi-

des de base quadrada, com vértices nos extremos dos segmentos de reta previamente determi-

nados (Figuras 493b, 493c e 493d). Com o comando Boolean Union, unem-se as três bipirâmi-

des num só poliedro côncavo (Figura 493e e 493f) que, como vimos em subcapítulo anterior, 

corresponde à primeira estrelação do dodecaedro rômbico. Justapondo, convenientemente, có-

pias deste poliedro, definimos uma tesselação monoédrica. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

a b c d 
 
 

 

  

 

e f g 

Figura 493 - A primeira estrelação do dodecaedro rômbico por translação das suas réplicas. 

 

Modelação da tesselação definida por dodecaedros pentagonais e endododecaedros 

Procedimento: Seguindo a construção sugerida em subcapítulo anterior, começamos por mode-

lar um dodecaedro no qual inscrevemos um cubo (Figura 494a). Fazemos várias cópias do cubo 

com o comando Copy, de modo a definir uma tesselação cúbica de 3 x 3 x 3 cubos (Figura 

494b). Copiamos o dodecaedro, de modo a que seis se situem em redor do cubo que está no 

centro da tesselação (Figuras 494c e 494d). Guardamos uma cópia dos dodecaedros numa layer 

diferente e escondemos a tesselação cúbica, com a exceção do cubo central (Figura 494e). Com 
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o comando Boolean Difference, subtraímos os dodecaedros do cubo, selecionando este último 

como Surface or polysurface to subtract from e os dodecaedros como Surface or polysurface 

to subtract with (Figuras 494f, 494g e 494h). A Figura 494h ilustra o poliedro resultante, ca-

racterizado por Grünbaum e Shephard (1988, p. 207) como um poliedro côncavo isoedral, e 

designado por Conway e outros autores (2008, p. 328) como endododecaedro. A Figura 494j 

mostra-nos de que forma cinco dodecaedros encaixam nas concavidades deste endododecaedro 

(optou-se por ocultar o sexto dodecaedro, para melhor visualização). Fazendo cópias dos poli-

edros representados, multiplicamos os vértices da tesselação (Figuras 494k). 

    

a b c d 

     

e f g h i 

  

j k 

Figura 494 - Dodecaedros regulares e endododecaedros dispostos alternadamente preenchem o espaço. 
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Modelação da tesselação definida por tetraedros truncados triakis: 

Procedimento: Até agora, vimos tesselações em que os poliedros não têm de mudar de orienta-

ção para preencher o espaço. Tal não acontece com o poliedro convexo seguinte, o tetraedro 

truncado triakis com dezasseis faces, que foi descrito por Föppl em 1916 e redescoberto várias 

vezes desde então (Grünbaum e Shephard, 1980, p. 960). Para o modelar, começamos com um 

tetraedro regular e dividimos as arestas em três partes iguais com o comando Divide (Figura 

495a). Desenhamos três triângulos definidos pelos pontos mais próximos de cada vértice (Fi-

gura 495b). Com o comando Split, e selecionando o tetraedro como Object to split e um dos 

triângulos como Cutting object, seccionamos um pequeno tetraedro regular do tetraedro maior. 

Na Figura 495c, afastamos o tetraedro menor do que sobrou do maior, apenas para mostrar a 

operação efetuada. Com o comando Trim, selecionamos os restantes triângulos como Cutting 

objects e as porções do tetraedro maior que se situam perto dos vértices como Object to trim 

(Figura 495d). 

Desta operação, resultam as faces hexagonais regulares de um tetraedro truncado (os triângulos 

seriam as faces triangulares). Fazemos um Cap ao tetraedro menor, para o transformar numa 

superfície fechada e podermos determinar o seu centro, com o comando Volume centroid. 

Na Figura 495e, colocamos o tetraedro menor na sua posição inicial e escondemos as faces 

hexagonais, para melhor compreensão. Com o comando Orient 3Pt e considerando o centroide 

determinado como Object to orient e os vértices da face do tetraedro menor (que não está con-

tida no tetraedro maior) como reference points, transpomos o centroide para os restantes triân-

gulos (Figura 495f). 

Com o comando Extrude curve to point (sem a opção Solid), definimos pequenas superfícies 

piramidais tomando como Curve to extrude cada um dos triângulos e o centroide mais próximo 

por vértice (Figura 495g). Estas pequenas pirâmides são as triakis que dão nome ao poliedro 

(n-kis significa que foram adicionadas pirâmides de base n às faces de um poliedro). Podemos 

agora uni-las às faces hexagonais com o comando Join, para obtermos uma superfície fechada 

(Figuras 495h e 495i). 

Transladando cópias do tetraedro truncado triakis, definimos parte da tesselação (Figura 495j) 

e, com Orient 3Pt, situamos mais cópias na posição adequada. Para melhor compreensão da 

situação, diferenciaram-se, a cores diferentes, as camadas de tetraedro truncado triakis com 

orientações distintas (Figura 495k). 
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Figura 495 - O tetraedro truncado triakis preenche o espaço, 

embora tenha de mudar de orientação para o conseguir. 



CAPÍTULO III | Aplicações Didáticas 

3.8. Modelação de tesselações sólidas 

241 

 

Modelação do hexacontaedro rômbico 

Procedimento: O dodecaedro rômbico, como vimos, preenche o espaço, porque é um paralelo-

edro. Triacontaedros rômbicos, por seu lado, não preenchem o espaço, mas poderão fazê-lo de 

forma limitada, se justapostos ao hexacontaedro rômbico, um poliedro côncavo descrito por 

Unkelbach em 1940 (Grünbaum, 2010, p. 11). 

As suas faces correspondem a uma parte das faces do grande triacontaedro estrelado e não se 

auto-intersectam, apesar de resultarem da estrelação do triacontaedro rômbico. Pode ser obtido 

justapondo vinte romboedros agudos iguais ou de acordo com a construção de Kabai (2011, p. 

389) que se ilustra a seguir. Na Figura 496a, três faces do triacontaedro rômbico são translada-

das para três dos seus vértices. As faces transladadas são então prolongadas, até se intersectarem 

em arestas comuns (Figura 496b). As faces são transpostas para os restantes vértices do tria-

contaedro rômbico por simetria de rotação (Figura 496c). 

   

a b c 

Figura 496 - Construção do hexacontaedro rômbico a partir do triacontaedro rômbico. 

Preenchimento do espaço com hexacontaedros rômbicos e triacontaedros rômbicos 

Embora doze triacontaedros rômbicos encaixem perfeitamente em cada uma das concavidades 

do hexacontaedro rômbico (Figuras 497a e 497b), não é possível preencher o espaço para além 

deste núcleo, porque os triacontaedros que seriam justapostos aos hexacontaedros subsequentes 

intersectar-se-iam (Figuras 497c, 497d e 497e). 
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Figura 497 - É possível justapor doze triacontaedros rômbicos a um hexacontaedro rômbico, 

mas os dois poliedros não definem uma tesselação sólida. 
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3.9.   Experiência letiva: Tesselações arquitetónicas como módulos construtivos  

Os poliedros e as tesselações sólidas como objeto de estudo depreendem uma série de conheci-

mentos prévios sobre diversos conceitos de Geometria, sem os quais não é possível compreen-

der inteiramente todo o seu potencial. São por esta razão, reconhecidos como campos de inves-

tigação nos quais culmina todo um processo de trabalho preparatório e cuja exploração resulta 

de um corpo teórico com especificidades e saberes muito próprios. Em contexto educativo, 

podem afirmar-se como temáticas de grande interesse, pelo enorme potencial que a compreen-

são de objetos do espaço tridimensional e sua interação representa para o desenvolvimento da 

inteligência espacial dos alunos e, particularmente, para cursos superiores de Arquitetura, ou 

Engenharia (e de certas vertentes das Artes Visuais ou do Design) que, por definição, trabalham 

as questões do espaço. 

No domínio da formação em Arquitetura, os poliedros e as tesselações são temáticas de grande 

interesse, não só pelo muito que podem contribuir para o enriquecimento da literacia geométrica 

dos estudantes e da sua capacidade de operar com a realidade tridimensional, mas pela diversi-

dade de soluções que poderão acrescentar ao reportório das formas construídas ou prototipadas 

(para além, claro, dos cuboides, historicamente omnipresentes na Arquitetura). 

As tesselações uniformes poderão constituir-se como interessantes propostas de trabalho (Viana 

2018a), pelas suas características de resistência intrínseca como suporte estrutural modular, e 

por depreenderem uma abordagem histórica das estruturas espaciais com base na tesselação 

arquitetónica de tetraedros e octaedros, que Alexander Bell introduziu, e Buckminster Fuller 

apelidou como “the octahedron-tetrahedron complex, the octet-truss, the isotropic vector ma-

trix.” (1975, p. 135) e patenteou em 1961. A propósito da necessária abordagem histórica, e 

como introdução às potencialidades que a exploração das tesselações sólidas poderá trazer para 

o Design arquitetural, terá importância mostrar as possibilidades que, neste contexto, foram 

exploradas por David Emmerich (1970), François Gabriel (1997), Peter Jon Pearce (Pearce e 

Pearce, 2015), Zvi Hecker (Figuras 498a e 498b) e Giancarlo Mazzanti (Figura 499), entre ou-

tros.  
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Figura 498 - Sinagoga de Zvi Hecker no deserto de Negev, Israel (1967-1969). 

com Alfred Neumann. (foto da autoria de Henry Hutter, cortesia de Zvi Heckers Office). 
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Figura 499 - Giancarlo Mazzanti’s Forest of Hope. Cazucá, Colômbia (2011) 

(http://www.elequipomazzanti.com/en/proyecto/cazuca-2/, cortesia de Equipo Mazzanti). 

Não obstante o seu enorme potencial, os poliedros e as tesselações são temas cuja exploração 

didática se revela algo inexequível pelos métodos mais tradicionais de ensino. É, aliás, no con-

texto relacionado com o ensino da Arquitetura em Portugal, uma temática relativamente inex-

plorada. Justificações para tal poderão residir no facto de se tratar de um conteúdo de índole 

matemática que exige um conjunto de conhecimentos com os quais os estudantes nem sempre 

estão familiarizados; ou na dificuldade em explorar determinados poliedros e as tesselações, de 

forma sistemática, com recurso a representações gráficas e/ou modelos tridimensionais. 

Sobre este especto, considerem-se por exemplo as complexidades inerentes ao ato de realizar 

desenhos (desejavelmente, em representação axonométrica) de cada um dos poliedros em 

causa, e os traçados necessários para a sua representação rigorosa, interpretação e reprodução, 

particularmente em situações que não decorressem de mera translação. Se a opção fosse estudar 

as tesselações com recurso a modelos físicos, seria necessário dispor de muitos exemplares de 

poliedros (por ventura de cores diferentes e, idealmente, como estruturas definidas apenas por 

arestas e vértices, como as que Leonardo de Vinci desenhou para Luca Pacioli), para ilustrar 

como podem ser justapostos em torno de um vértice sem espaços intermédios e por translação, 

rotação e/ou reflexão, preencher o espaço. A impressão 3D poderia dar uma resposta bastante 

satisfatória a esta alternativa, mas o processo poder-se-ia tornar difícil, se se pretendesse de-

mostrar a uniformidade dos vértices ao longo da tesselação ou os reticulados definidos pelos 

centroides dos poliedros. Em suma, esta temática pode ser explorada em contexto educativo 

pelos métodos tradicionais, mas não sem grandes constrangimentos e limitações. Se a intenção 
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for a de optar pela exploração de software de modelação tridimensional em contexto educativo, 

porém, as possibilidades são imensas, tanto para professores, como para estudantes. 

As tesselações sólidas como conteúdo programático não são abordadas na unidade curricular 

(UC) “Geometria e Arquitetura” do 1.º ano do Mestrado Integrado em Arquitetura da Faculdade 

de Arquitetura da Universidade do Porto. Não obstante, os Professores desta UC, que diversi-

ficam as propostas de trabalho a apresentar aos estudantes, introduzindo, ano após ano, temas 

diferentes (como, por exemplo, as superfícies, as abóbadas ou as anamorfoses), compreendem 

o enorme potencial deste tema. Foi neste contexto que, durante o ano letivo de 2016/2017, 

acolheram, com franca recetividade, uma experiência didática sobre as tesselações sólidas (Xa-

vier, Sousa, Castro e Viana, 2019a). O objetivo era o de expandir os conhecimentos que os 

estudantes possuem sobre geometria e tirar partido das possibilidades oferecidas pelas ferra-

mentas informáticas atuais, levando a cabo uma série de trabalhos práticos de índole colabora-

tiva, realizados pelos estudantes do 1.º ano do Mestrado Integrado em Arquitetura. Esta expe-

riência letiva foi concretizada, através de uma primeira parte de âmbito teórico, em três aulas 

da UC, a seis turmas (separadas em dois grupos) com um total de 176 estudantes, nos dias 21 e 

24 de Março, 28 e 31 de Março, 4 e 7 de Abril de 2017. 

Todos os conteúdos foram explorados com recurso a apresentações em PowerPoint (Apêndice 

A, Apêndice B e Apêndice C) e acompanhadas pela modelação virtual in situ de determinados 

poliedros e tesselações, que os estudantes puderam modelar, a partir dos seus computadores 

pessoais, em simultâneo com a autora. As três aulas foram lecionadas no seguimento de uma 

primeira, em que o Professor Regente da UC introduziu os estudantes na exploração do software 

Rhinoceros para modelar um tetraedro regular e um cubo. Estas quatro aulas corresponderam, 

para a grande maioria dos estudantes, ao seu primeiro contacto com software de modelação 

tridimensional. Algumas categorias de poliedros foram apresentadas através de modelos tridi-

mensionais físicos (Figura 500) construídos com os materiais didáticos Polydron Frameworks, 

4D Frame e Geomag, que os estudantes puderam manipular livremente, para melhor compre-

ender as suas propriedades.  
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Figura 500 - Poliedros construídos com o Polydron Frameworks e explorados na Unidade Curricular 

de Geometria e Arquitetura do 1.º ano do Mestrado Integrado em Arquitetura da FAUP (2016/2017). 

Em complemento da vertente teórica destas quatro aulas, os estudantes continuaram a explorar 

o software para modelar outros poliedros durante a componente teórico-prática da UC. A in-

tenção era não apenas que se tornassem progressivamente mais familiarizados com a interface, 

mas também que aprendessem a modelar mais poliedros, recorrendo a outras operações de edi-

ção e transformação geométrica possibilitadas pelas ferramentas do software. Um dos exercí-

cios propostos apresenta-se no Apêndice D.  

Na última aula teórica, ocorrida a 4 e 7 de Abril de 2017, foi proposto um desafio distinto a 

cada uma das turmas (Apêndice E) que consistiu na modelação de uma composição resultante 

da justaposição de alguns dos poliedros abordados (Figuras 501a e 501b). Oitenta e sete estu-

dantes distribuídos por grupos de trabalho concretizaram este desafio, submetendo-o para ava-

liação através da plataforma moodle. A grande maioria das respostas submetidas obteve as clas-

sificações mais elevadas. Para além deste desafio, e como trabalho opcional, foi ainda proposta 

a modelação do icosaedro regular segundo dois procedimentos distintos, uma vez que a sua 

modelação em tempo de aula se revelava inexequível e de menor importância para o tema em 

estudo. Nesse sentido, um dos documentos de apoio disponibilizados na plataforma moodle foi 

o Apêndice F. 
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Figura 501 - Modelações propostas para o Desafio A  e para o Desafio B. 

Os Professores da componente teórico-prática da UC propuseram aos estudantes a realização 

de um trabalho colaborativo para a concretização de um projeto de instalação de uma estrutura 

espacial habitável para o jardim da Quinta da Póvoa da Faculdade de Arquitetura (cujo enunci-

ado se apresenta no Anexo A). O objetivo da proposta de trabalho era que os estudantes explo-

rassem criativamente uma tesselação arquitetónica específica como estrutura modular, podendo 

introduzir, como elemento disruptivo, um plano que seccionasse a estrutura, de modo a tirar 

partido das ideias sugeridas por Burry e Burry (2012, p. 80), segundo os quais é o próprio 

potencial expressivo da imperfeição e do ato de quebrar as regras, amiúde explorados na obra 

construída, que vai buscar inspiração às ideias matemáticas de composição. 

Em resposta ao trabalho proposto, cada um dos grupos elaborou um cartaz de apresentação 

(Anexo B) e pequenos vídeos, mostrando o processo de conceção dos seus projetos e a integra-

ção virtual dos seus projetos num espaço concreto. Alguns projetos foram ainda concretizados 

em maquetas à escala 1:20 construídas pelos estudantes (Anexo C). Duas destas maquetas (Fi-

gura 502) fizeram parte dos trabalhos expostos na “Anuária”, a exposição anual dos estudantes 

da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. 

Embora nem todas as maquetas tenham sido bem conseguidas, dadas a especificidade da pro-

posta e as dificuldades inerentes à concretização física de um projeto desta natureza, algumas 

são reveladoras do interesse com que a proposta foi acolhida pelos estudantes, que se esforça-

ram por conseguir resultados razoavelmente satisfatórios e, em alguns casos, muito bons. Os 

cartazes, vídeos, maquetas e toda a dinâmica gerada durante as aulas teórico-práticas e práticas 

são reveladores, não apenas, do interesse e benefício que um tema como os poliedros e as tes-

selações sólidas podem significar para os estudantes de Arquitetura mas, sobretudo, da diversi-

dade de respostas recebidas e o potencial criativo dos estudantes que, face a uma proposta na 
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qual, para muitos, o ponto de partida era a mesma tesselação, conseguiram resultados tão dis-

tintos e tão apelativos. 

 

  

Figura 502 - Maquetas realizadas por dois grupos de estudantes, a partir da Tesselação #05 (octaedros e  

cuboctaedros), incluídas na Exposição “Anuária” que se realizou na FAUP no início de 2017/2018. 

Na nossa perspetiva, os resultados desta experiência letiva mostram ainda uma pequeníssima 

parte da riqueza de soluções de que a criatividade humana pode encontrar em resultado da co-

laboração entre a Arquitetura e outras áreas do conhecimento que só aparentemente parecem 

distantes. São desta enorme riqueza testemunho os extraordinários resultados que uma relação 

mais vincada entre a Arquitetura e a Matemática pode alcançar, conforme nos demostram, por 

exemplo, Burry e Burry (2012). A propósito da importância da colaboração da Arquitetura com 

outras áreas do conhecimento, gostaríamos de concluir salientando que  Kepler descreveu o 

Livro I do Harmonices Mundi de 1619 como Geométrico, por versar sobre a origem e as de-

monstrações das Figuras Regulares que determinam as Relações Harmónicas e o Livro II, que 

tem por objeto a congruência das Figuras Regulares no plano ou espaço, como Arquitetónico 

(Kepler, 1999, p. III). Muitos séculos mais tarde, esta associação entre conceitos da geometria 

[poliédrica] seria retomada, por exemplo, por Conway e outros autores (2008), que apelidaram 

determinadas tesselações sólidas como arquitetónicas.  
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3.9.1.   Recetividade dos estudantes à experiência letiva 

Durante os meses de Maio e Junho de 2017, foi disponibilizado um inquérito por questionário 

online de resposta anónima aos estudantes envolvidos nesta experiência letiva, inquérito por 

questionário este, cuja validação foi devidamente acautelada através de uma validação prévia, 

por peritos externos. Este inquérito por questionário teve por objetivos “analisar a forma como 

os estudantes percecionaram os conteúdos abordados e se a exploração em aula com recurso a 

software de modelação tridimensional terá contribuído para a melhor compreensão desses con-

teúdos”. Apresenta-se a seguir uma análise descritiva muito sintética deste questionário, cujas 

perguntas e respostas podem ser consultadas no Apêndice G. Do universo de 176 estudantes 

matriculados no 1.º ano da UC “Geometria e Arquitetura”, registaram-se 42 respostas, que re-

presentam 23,86% do total de estudantes. O referencial variava entre “Discordo totalmente” e 

“Concordo totalmente”. Embora esta amostra não possa ser considerada como representativa, 

permitiu-nos entender se a experiência foi de algum modo apelativa para os estudantes envol-

vidos, se correspondeu aos seus interesses específicos e retirar algumas conclusões: 

- a grande maioria dos respondentes (85,71%, isto é, 36 respostas em 42) optou pelas res-

postas “Concordo” ou “Concordo totalmente”, quando questionados sobre o interesse do 

tema explorado; 

- em resposta à afirmação de que a manipulação de modelos físicos de poliedros foi vanta-

josa, 90,48% dos estudantes (38 respostas, em 42) que responderam ao questionário, op-

taram por “Concordo totalmente” ou “Concordo”; 

- 92,85% (39, em 42) escolheram as mesmas respostas quando questionados sobre a ade-

quabilidade do software ao tema explorado; 

- 61,90% (26 em 42) e 47,62% (20, em 42) dos respondentes “discordaram totalmente” ou 

“discordaram” com a afirmação de que o número de aulas foi suficiente, respetivamente, 

para “compreender as categorias de poliedros e as tesselações abordadas” e para aprender 

a modelá-las com o software. 

- quando questionados sobre os aspetos abordados em aula que gostariam de poder vir a 

desenvolver, 52,38% (22 respostas, em 42) optou por tesselações sólidas, enquanto que 

11,90% (5, em 42) optou por poliedros (isto é, por si só, sem relação com as tesselações). 

Imposta acrescentar que igual percentagem optou por “nenhum” e que 14,28% (respostas, 

em 42) não souberam ou não quiseram responder a esta questão.  
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Como conclusão desta análise, salientamos a experiência extremamente gratificante que a opor-

tunidade de interagir com estudantes do 1.º ano do Mestrado Integrado em Arquitetura consti-

tuiu e a enorme importância da possibilidade de, com os estudantes, explorar conceitos geomé-

tricos tão tangíveis e aliciantes quanto os poliedros e as tesselações, trabalhando-os com o soft-

ware, quase que “diretamente” no espaço [virtual]. Embora as condições não tenham sido as 

ideais, porque o elevado número de estudantes por aula de alguma forma dificultou a interação 

e o esclarecimento de uma ou outra dúvida, foram, de facto, momentos únicos. Acreditamos (e 

os resultados do inquérito por questionário apontam-nos nesse sentido) ter conseguido motivar 

muitos estudantes para a exploração dos poliedros e das tesselações sólidas, desejando-se que 

aqueles os consigam explorar autonomamente, com algum conhecimento de causa (ainda que 

elementar), em novas situações potencialmente enquadráveis na especificidade da sua área de 

estudos.  
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Considerações finais 

Chegados a este ponto, apresentamos algumas considerações sobre o trabalho realizado e uma 

breve reflexão sobre a forma como respondemos aos objetivos que nos propuséramos alcançar. 

Começando pelas dificuldades, referidas na Introdução, na produção de representações rigoro-

sas e suficientemente claras para determinados conceitos da geometria poliédrica, cumpre-nos 

assinalar que, na resposta que procurámos para este problema, foi fundamental o software de 

modelação tridimensional utilizado, que se revelou como plenamente eficaz para todas as cir-

cunstâncias (mesmo aquelas que, pela sua complexidade, não foram fáceis de alcançar) e nos 

permitiu modelar todos os conceitos abordados para produzir representações corretas e rigoro-

sas e, paralelamente, motivado outras pesquisas com desenvolvimento previsto para um futuro 

próximo. 

Em resultado das muitas modelações realizadas para este trabalho de investigação, produziram-

se 486 figuras, das quais serão de destacar as que, pela sua clareza e rigor de representação, 

julgamos ter contribuído para clarificar alguma da complexidade intrínseca aos conceitos em 

causa e ainda aqueles que não encontrámos ilustrados na literatura da especialidade. São destas 

exemplos e entre outras: a Figura 238 que ilustra os resultados da estrelação sucessiva do do-

decaedro pentagonal; as Figuras da Secção 1.3. que ilustram a aplicação em representação 

axonométrica do Método de Dorman-Luke; as Figuras 244 e 245, que ilustram as facetas regu-

lares produzíveis nos poliedros convexos quasirregulares; as Figuras 94 a 106, que ilustram de 

que forma cada um dos arquimedianos se inscreve num tetraedro regular; e as Figuras 338 a 

365, que ilustram as tesselações duais das tesselações sólidas uniformes. A todas as modelações 

produzidas foi intencionalmente atribuída uma coerência formal que, para além de ter preten-

dido clarificar conceitos através de descrições gráficas visualmente claras e rigorosas, teve em 

vista propor a discussão sobre a sua aplicabilidade em ambiente didático e estimular investiga-

ções nesta área. Nesse sentido, foram disponibilizados online tutoriais a que qualquer interes-

sado/a poderá recorrer em tempo e espaço próprios, que se integram num projeto maior atual-

mente em desenvolvimento. 

Para o conceito de expansão de polítopos concebido por Alicia Boole Stott no início do século 

vinte. que se julga muito beneficiar das possibilidades que as lógicas paramétricas das tecnolo-

gias digitais oferecem, foram produzidas representações interativas que, de forma inédita, ilus-

traram a expansão de polígonos regulares e de poliedros aquirais. O elevado grau de precisão 
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do software perimiu-nos ainda aferir (e, em alguns casos, corrigir) a exatidão dos valores apre-

sentados na literatura da especialidade para a expansão das faces daqueles poliedros e apresen-

tar os valores para a expansão das arestas. Foi ainda por via da componente dinâmica deste 

software de modelação algorítmica e pela qualidade das representações obtidas que pistas para 

o desenvolvimento de outros trabalhos de investigação se abriram, nomeadamente, para o es-

tudo sistemático do facetamento de poliedros convexos uniformes; do conceito de topological 

interlocking com poliedros convexos (estudo, aliás, já iniciado em Viana, 2018c); da dualidade 

dos Sólidos de Johnson e da conceção de aplicações didáticas com a modelação dos poliedros 

côncavos uniformes. 

A recetividade recebida, por parte dos estudantes de Arquitetura com quem tivemos a oportu-

nidade de trabalhar, às aplicações sugeridas nas Secções 3.8. e 3.9. do capítulo III e o interesse 

demostrado e qualidade dos trabalhos que realizaram mostram-nos que a geometria poliédrica 

pode ser introduzida em contexto didático de nível superior, não só por existir enquadramento 

curricular que torna a sua exploração útil e desejável, mas também por possibilitar aos estudan-

tes a oportunidade de alargarem os seus conhecimentos de geometria e de geometria poliédrica. 

Desejavelmente, os estudantes tornar-se-ão ainda progressivamente capazes de operar com o 

software e de relacionar os conceitos apreendidos com o estudo da gramática das questões do 

espaço. O facto de este trabalho de investigação poder ter contribuído, ou vir a contribuir, para 

tal oportunidade e, paralelamente, ter facilitado a compreensão e o interesse pela geometria 

poliédrica parece-nos claros motivos de satisfação e forte estímulo para prosseguirmos com 

investigações nesta área. 
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Apêndice A: Diapositivos da Aula 21 (21 e 24 de Março de 2017)
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Apêndice B: Diapositivos da Aula 22 (28 e 31 de Março de 2017) 
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Apêndice C: Diapositivos da Aula 23 (04 e 07 de Abril de 2017) 
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Apêndice D: Exercício 11: Poliedros | Modelação Virtual 
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Apêndice F: Exercício suplementar 
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Apêndice G: Análise das respostas dos estudantes ao inquérito por questionário 

 

Entre os dias 3 de Maio e 31 de Julho de 2017, esteve disponível para os estudantes do 1.º ano 

do Mestrado Integrado em Arquitetura, da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, 

o inquérito por questionário que a seguir se transcreve. Foram recebidas 42 respostas que a 

seguir a cada uma das questões, se discriminam. O número e percentagem de respostas, e as 

respostas recebidas, destacam-se a azul. 

 

Este questionário está a ser distribuído, no âmbito da Unidade Curricular de Geometria e Arquitetura, aos alunos 

do 1.º ano do Mestrado Integrado em Arquitetura da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, no ano 

letivo de 2016/2017. 

Através da recolha destes dados, pretende-se analisar a forma como os alunos percecionaram os conteúdos abor-

dados e se a exploração em aula com recurso a software de modelação tridimensional terá contribuído para a 

melhor compreensão desses conteúdos. 

Este inquérito por questionário foi parcialmente adaptado de J. Lopes dos Santos, Os Inquéritos Pedagógicos no 

Laboratório de Física em 1990/91, Boletim da Universidade do Porto n.º 14, Abril de 1992. 

As suas respostas são anónimas e confidenciais e serão utilizadas apenas para tratamento e análise no âmbito do 

Doutoramento em Didática das Ciências e Tecnologia da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Para nós, 

a sua resposta, que não lhe tomará mais do que 5 minutos, é muito importante. 

Para cada uma das afirmações apresentadas a seguir, selecione a resposta que melhor reflita a sua opinião. 

MUITO OBRIGADA! 

03 de Maio de 2017 

A Doutoranda, 

Vera Viana (veraviana@veraviana.net) 

 

indique, das aulas 21, 22 e 23, aquela(s) a que assistiu. 

Assisti às três aulas. (38 respostas) 90,48% 

Assisti a duas destas aulas. (02 respostas) 4,76% 

Assisti apenas a uma destas aulas.  (02 respostas) 4,76% 

   

1.  A DOCENTE 

1.1. A docente expôs as questões, os problemas e a matéria com segurança. 

Concordo totalmente. (10 respostas) 23,81% 

Concordo. (29 respostas) 69,05% 

Discordo. (2 respostas) 4,76% 
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Discordo totalmente. (1 resposta) 2,38% 

Outras hipóteses de resposta. ------------------ ------------------ 

1.2. A exposição da docente foi clara e fluente. 

Concordo totalmente. (05 respostas) 11,90% 

Concordo. (19 respostas) 45,24% 

Discordo. (14 respostas) 33,33% 

Discordo totalmente. (1 resposta) 2,38% 

Outras hipóteses de resposta. (3 respostas) 7,14% 

 

“Demais para o nosso nível.” 

“Foi clara, contudo alguns termos usados poderiam ser aplicados com uma pré-informação visto 

serem muito específicos causando alguma dificuldade por vezes.” 

“Mais ou menos.” 

1.3. As aulas foram lecionadas com entusiasmo. 

Concordo totalmente. (22 respostas) 52,38% 

Concordo. (16 respostas) 38,10% 

Discordo. (3 respostas) 7,14% 

Discordo totalmente.  (1 resposta) 2,38% 

Outras hipóteses de resposta. ------------------ ------------------ 

1.4. A docente foi capaz de esclarecer as dúvidas que lhe foram colocadas. 

Concordo totalmente. (10 respostas) 23,81% 

Concordo. (24 respostas) 57,14% 

Discordo. (5 respostas) 11,90% 

Discordo totalmente. (1 resposta) 2,38% 

Outras hipóteses de resposta. (2 respostas) 4,76% 

 “Não lhe foram colocadas duvidas.” 

 
“Não só não foi capaz de esclarecer dúvidas, bem como precisava de mais conhecimento sobre 

o Rhinoceros versão Macintosh.” 

1.5. A presença da docente durante uma das aulas práticas foi vantajosa. 

Concordo totalmente. (14 respostas) 33,33% 

Concordo. (23 respostas) 54,76% 

Discordo. (4 respostas) 9,52% 

Discordo totalmente. (1 resposta) 2,38% 

Outras hipóteses de resposta. ------------------ ------------------ 
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2 - METODOLOGIA UTILIZADA EM AULA 

2.1. Os modelos reais que a docente disponibilizou foram úteis para compreender os poliedros e as tesselações. 

Concordo totalmente.  (22 respostas) 52,38% 

Concordo.  (16 respostas) 38,10% 

Discordo.  (2 respostas) 4,76% 

Discordo totalmente.  (1 resposta) 2,38% 

Outras hipóteses de resposta. (1 resposta) 2,38% 

 “Não necessariamente”. 

2.2. A utilização do computador por parte dos alunos foi bastante vantajosa. 

Concordo totalmente. (18 respostas) 42,86% 

Concordo. (22 respostas) 52,38% 

Discordo. (1 resposta) 2,38% 

Discordo totalmente. (1 resposta) 2,38% 

Outras hipóteses de resposta. ------------------ ------------------ 

2.3. O recurso a software de modelação tridimensional foi adequado para explorar os poliedros e as tesselações. 

Concordo totalmente. (24 respostas) 57,14% 

Concordo. (15 respostas) 35,71% 

Discordo. ------------------ ------------------ 

Discordo totalmente. (2 respostas) 4,76% 

Outras hipóteses de resposta. (1 resposta) 2,38% 

 
“Concordo, contudo, o software instalado perdeu alguns comandos importantes dificultando o 

trabalho.” 

 

3. UNIDADE CURRICULAR 

3.1. Os conteúdos abordados durante as aulas 21, 22 e 23 eram difíceis. 

Concordo totalmente.  (05 respostas) 11,90% 

Concordo.  (19 respostas) 45,24% 

Discordo.  (15 respostas) 35,71% 

Discordo totalmente.  (1 resposta) 2,38% 

Outras hipóteses de resposta. (2 respostas) 4,76% 

 
“Uns mais que outros, principalmente para aqueles com menores conhecimentos apesar da 

grande vontade de aprender!” 
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“Alguns eram um pouco mais complexos do que outros.” 

3.2. O número de aulas foi suficiente para compreender as categorias de poliedros e as tesselações abordadas. 

Concordo totalmente.  (3 respostas) 7,14% 

Concordo.  (12 respostas) 28,57% 

Discordo.  (21 respostas) 50,00% 

Discordo totalmente.  (5 respostas) 11,90% 

Outras hipóteses de resposta. (1 resposta) 2,38% 

 
“Foi suficiente para as conhecer, no entanto acho que seriam necessárias mais algumas aulas 

para que fossem compreendidos a 100%” 

3.3. O número de aulas foi suficiente para aprender a modelar, com o software, as categorias de poliedros e as 

tesselações abordadas. 

Concordo totalmente. (5 respostas) 11,90% 

Concordo. (15 respostas) 35,71% 

Discordo. (16 respostas) 38,10% 

Discordo totalmente. (4 respostas) 9,52% 

Outras hipóteses de resposta. (2 respostas) 4,76% 

 
“Mais ou menos; poderíamos ter tido mais tempo para explorar esta matéria.” 

“Alguns sim, outros seria preciso mais algumas aulas.” 

3.4. A matéria teórica abordada foi útil para o trabalho que realizamos nas aulas práticas. 

Concordo totalmente. (10 respostas) 23,81% 

Concordo. (22 respostas) 52,38% 

Discordo. (8 respostas) 19,05% 

Discordo totalmente. (1 resposta) 2,38% 

Outras hipóteses de resposta. (1 resposta) 2,38% 

 “Mais ou menos.” 

3.5. O Desafio da Aula 23 foi adequado para avaliar tudo o que tínhamos aprendido durante as aulas.  

Concordo totalmente. (04 respostas) 9,52% 

Concordo. (21 respostas) 50,00% 

Discordo. (14 respostas) 33,33% 

Discordo totalmente. (1 resposta) 2,38% 

Outras hipóteses de resposta. (2 respostas) 4,76% 

 
“Concordo, apesar de alguns problemas no software!” 

“Não participei” 
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3.7. Os documentos disponibilizados na plataforma moodle foram adequados e deram indicações úteis para con-

tinuar a explorar este tema. 

Concordo totalmente. (3 respostas) 7,14% 

Concordo. (34 respostas) 80,95% 

Discordo. (4 respostas) 9,52% 

Discordo totalmente. ------------------ ------------------ 

Outras hipóteses de resposta. (1 resposta) 2,38% 

 “Não os consultei” 

 

4. AVALIAÇÃO 

4.1. Durante as aulas, conseguiu modelar os exemplos propostos pela docente? 

Em caso negativo, justifique a sua resposta. 

Sim  (27 respostas) 64,29% 

Sim, mas com dificuldades (respostas a cor verde) (4 respostas) 9,52% 

Não (respostas a cor preta) (10 respostas) 23,81% 

Resposta não relacionadas com a pergunta (a cor roxa) (1 resposta) 2,38% 

15 Respostas abertas: 

“Não, era difícil acompanhar o ritmo da professora” 

“Não, tive dificuldade em recordar-me de todos os comandos usados o que me provocou algum 

atraso na realização do exercício” 

“Não. Tive dificuldade devido ao tempo, que era reduzido” 

“Não consegui fazer todos os exemplos devido a que a professora as vezes explicava muito rápido 

e eu não tinha tempo para resolver o problema que estava a impedir eu continuar” 

“Bastava um comando não funcionar para ficar para trás e não conseguir acompanhar a resolu-

ção” 

“Não. como sou um aluno com dificuldade auditiva tive quase sempre dificuldade em acompa-

nhar os conteúdos” 

“Alguns” 

“Às vezes, admito que algumas vezes o ritmo era muito acelerado” 

“Quase todos, por vezes não conseguia acompanhar todos os passos e perdia-me a meio” 

“Não, era muito rápido, especialmente ao considerarmos que não estávamos acostumados com o 

rhino” 

“Não, perdia o "rasto" quando eram comandos que no Mac eram diferentes” 

“Numa ou noutra aula, porque me perdi no decurso da explicação, não consegui terminar a mo-

delação dos exemplos propostos” 

“Consegui, mas alguns tive alguma dificuldade porque a aula era dada depressa demais e era 

complicado de acompanhar tudo” 

“Terá muito pouca relevância na minha vida profissional” 



APÊNDICES 

376 

 

4.2. Que aspeto(s) abordado(s) nas aulas 21, 22 e 23 gostaria de poder vir a desenvolver? 

42 Respostas abertas, globalmente conotáveis com os seguintes tópicos: 

5 respostas 11,90% Poliedros 

22 respostas 52,38% Tesselações 

2 respostas 4,76% Exploração do software 

1 resposta 2,38% Superfícies 

1 respostas 2,38% Edifícios 

5 respostas 11,90% Nenhum 

6 respostas 14,28% Não sabe / não responde 

“Modelação de poliedros” 

“Tesselações uniformes com poliedros convexos de faces regulares” 

“Nenhum” 

“Construir tesselações mais complexas ainda e estuda-las mais profundamente (claro que tal não 

é possível devido ao tempo que temos de aulas, mas é um assunto que a mim me interessa bas-

tante)” 

“Não sei” 

“Tesselações uniformes” 

“Modelação de tesselações com base na partição do cubo” 

“Superfícies regradas” 

“Uma modelação 3D com o material dos sólidos mostrados em aula” 

“Outro tipo de tesselações como um fim mais direcionado para a Arquitetura” 

“Tesselações” 

“Nenhum em específico, sinto que o desenvolvimento dos mesmos foi o adequado” 

“Poliedros quasirregulares/semirregulares convexos” 

“--" 

“Modelação de tesselações com base na partição do cubo” 

“É algo que irei ponderar melhor no próximo ano letivo” 

“A geometria e matemática inerente a cada sólido” 

“Não me recordo” 

“Nada em especial 

“Modelação de Edifícios” 

“Nenhum” 

“Poliedros regulares” 

“Todos” 
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“Tesselações irregulares” 

“Todos, mas de forma a que crie condições para colmatar a minha dificuldade auditiva” 

“Tentar relacionar os temas abordados mais com a arquitetura em si” 

“Uso das tesselações na arquitetura” 

“Gostaria de poder explorar todas as tesselações demonstradas” 

“Construção de” 

“Tesselações” 

“Tesselações com poliedros côncavos e convexos” 

“Tesselações com poliedros côncavos e convexos” 

“Gostaria de poder fazer mais estruturas espaciais através das tesselações” 

“Mais aulas para aprendermos a usar o software. Era inspirador o animo da professora Vera Vi-

ana em suas explicações” 

“Tesselações com plesioedros” 

“Gostaria de poder desenvolver o tópico relacionado com tesselações” 

“O trabalho de grupo das aulas práticas” 

“Gostava de explorar mais a fundo as potencialidades do software utilizado” 

“Gostava de aprofundar as tesselações no meu futuro em arquitetura” 

“Não sei” 

“Terá muito pouca relevância na minha vida profissional” 

“Modelação de Tesselações” 

4.3. Indique pelo menos um aspeto que, na sua opinião, poderia ser melhorado e outro que considere particular-

mente bem conseguido nestas três aulas. 

42 Respostas abertas: 

“Numero de exemplos para modelar na aula, a modelação dos poliedros” 

“Acho que teria sido uma boa opção fornecer alguns exercícios para casa, como trabalhos práti-

cos, para podermos desenvolver a nossa relação com o programa! Acho que por essa razão não 

consegui trabalhar muito bem com o mesmo! E também por algum desinteresse meu, confesso! 

A nível de aspetos positivos acho que a docente conseguiu transmitir bastante bem para os alunos 

a matéria, transmitindo sempre bastante entusiasmo! O que normalmente não acontece muito nas 

aulas teóricas” 

“Melhorado: devido às poucas aulas que temos, optar por dar menos quantidade de matéria sele-

cionando a mais importante ou mais interessante fazendo com que todos os alunos consigam 

acompanhar as aulas e por sua vez gostar mais da matéria; Conseguido: entusiasmo por parte da 

docente” 

“A rapidez do discurso (causada pelo nervosismo é certo) podia ser atenuada. Em compensação 

foi mostrado um grande entusiasmo e uma matéria bastante interessante”  

“Falar mais calmamente” 

“Deveria haver mais tempo de aulas para que a matéria fosse assimilada mais lentamente, e cor-

reu bem a parte de termos conseguido atingir os objetivos exigidos apesar das dificuldades graças 

á entre ajuda entre os alunos” 
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“O acompanhamento na modelação tridimensional deveria ser ter mais tempo. Gostei particular-

mente da utilização dos modelos tridimensionais desmontáveis, ajudam bastante na compreensão 

dos sólidos” 

“Tempo de explicação não foi suficiente. foi tudo dito a correr" 

“Gostaria que as aulas fossem mais calmas apesar de ter gostado da explicação da professora” 

“Rapidez da explicação, Ideia geral bem transmitida” 

“Ponto fraco: demasiada concentração de matéria e o ponto forte foi a interação física com os 

poliedros” 

“Rapidez com que se explicam certos passos da modelação poderia ser mais reduzida, por vezes. 

O entusiasmo pela matéria lecionada, pelos docentes e a futura doutorada” 

“O fator do tempo” 

“A docente falava muito rápido e esclarecia as dúvidas de uma forma muito confusa. Os modelos 

3D ajudaram bastante na perceção das formas que faríamos em Rhinoceros” 

“mais aulas para explicar melhor” 

“Poderia haver alguma informação que ajudasse melhor a compreensão de alguns termos usados 

no software, nem todos dominam essa linguagem. 

Os trabalhos práticos ajudam a uma compreensão melhor da matéria, há troca de ideias e mais 

tempo para terminá-los. Por haver conhecimentos e formação diferentes por parte dos alunos 

penso que é maior a equidade relativamente ao esforço de cada um” 

“Penso que a única coisa que poderá faltar será talvez uma linguagem mais simplificada para os 

alunos com mais dificuldade. Particularmente importante foram as construções tridimensionais 

dos sólidos, já que são uma ajuda importante para compreender a geometria das formas” 

“Para melhorar: mais empatia com os alunos” 

“Penso que poderia ser melhor explorada a forma como os poliedros integram a arquitetura em 

questões práticas, mas por outro lado, de um modo geral, as aulas foram suficientes para ficar à 

vontade com o programa utilizado e com esta nova noção de figuras geométricas” 

“Demonstração Física dos Poliedros” 

“Acho que foram todos bem conseguidos” 

“Devia haver mais acompanhamento particular aos alunos” 

“Gostei muito” 

“O uso de modelos 3D foi aspeto muito positivo. Talvez se a professora falasse mais devagar 

fosse mais fácil de compreender” 

“Mais e mais componentes práticas com participação dos professores” 

“A explicação sobre o funcionamento do programa poderia ter sido dada de uma forma mais 

calma e compreensível. Um aspeto bem conseguido foi o facto de a professora conseguir tirar as 

nossas dúvidas individualmente” 

“A ajuda enquanto elaboramos os vários poliedros no rhino poderia ser maior, a aprendizagem a 

trabalhar com modelação 3D” 

“O ritmo poderia ser mais lento e haver mais aulas, gostei do facto de termos oportunidade de 

manusear os sólidos” 

“Em alguns momentos os alunos não acompanhavam o ritmo da aula, por motivos técnicos, ou 

porque não percebiam à primeira. Mas, sempre que solicitado, receberam ajuda para continuar o 

exercício”  

“Explicar com um pouco mais devagar e a ajuda dada durante as aulas” 
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“Poderia haver mais acompanhamento durante as aulas teóricas. A docente conseguiu demonstrar 

as várias qualidades do programa, de forma bastante interessante” 

“Equilibrar melhor o tempo entre a parte teórica e a prática e ou a seja o dar o mais tempo e para 

experimentar e modelar no software. O facto de existirem os modelos físicos dos poliedros aju-

dam a ter uma noção mais real dos mesmos” 

“Acho que três aulas é bastante pouco para aprendermos a trabalhar com o rhino, principalmente 

para quem nunca experimentou.... Mas acho que a Professora sempre se mostrou disponível para 

nos ajudar em qualquer momento” 

“Ser mais sistemática e dar uma melhor perceção do todo ao falar das partes” 

“A docente podia entender um pouco melhor o software no mac, e, um aspeto muito consigo era 

o interesse com que falava da matéria, notava-se que gostava” 

“Quanto aos aspetos que poderiam ser melhorados, penso que deveria existir um período de 

tempo dedicado exclusivamente ao esclarecimento de dúvidas sobre as ferramentas do Rhinoce-

ros. Considero que a professora consegui passar a informação de forma entusiasta, captando a 

atenção dos alunos e despertando o seu interesse pelos temas abordados” 

“Os objetos físicos das tesselações ajudaram a compreender melhor como estas funcionam” 

“As aulas deviam ser dadas com mais calma, não tão apressadamente. A forma como a professora 

explicou foi bastante explicita, apesar disso” 

“É muito difícil nos aprendermos em três aulas todos aqueles poliedros a fundo. Isso é pena. Um 

aspeto conseguido foi passar o entusiamo pelos mesmos. a docente foi incrível e também apren-

der os seus conceitos - o geral - sobre tesselações” 

“Interação com os alunos” 

“Terá muito pouca relevância na minha vida profissional” 

“Um aspeto a melhorar seria a forma de interação com os alunos” 

4.4.1. Numa escala de 0 a 5, como classificaria os conteúdos das aulas 21, 22 e 23 pelo interesse que para si 

tiveram? 

 5 (3 respostas) 7,14% 

 4 (20 respostas) 47,62% 

 3 (13 respostas) 30,95% 

 2 (5 respostas) 11,90% 

 1 (1 resposta) 2,38% 

4.4.2. Numa escala de 0 a 5, como classificaria a prestação da docente ao lecionar os conteúdos das aulas 21, 22 

e 23? 

 5 (8 respostas) 19,05% 

 4 (21 respostas) 50,00% 

 3 (10 respostas) 23,81% 

 2 (1 resposta) 2,38% 

 1 (2 respostas) 4,76% 
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Anexo A: Enunciado da proposta de Trabalho de Grupo 

da unidade curricular de Geometria e Arquitetura @ FAUP | 2016/2017 
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Anexo B: Cartazes realizados pelos estudantes 

da unidade curricular de Geometria e Arquitetura @ FAUP | 2016/2017 
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Anexo C: Fotografias das maquetas realizadas pelos estudantes 

da unidade curricular de Geometria e Arquitetura @ FAUP | 2016/2017 
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