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Atividade: uma pletora de poliedros


Aluno(a): _______________________________________________________________________________ Turma: ______
Professor(a): __________________________________________________________________________________________

Parte 01 (exercício de visualização)
No software, você encontrará a categoria dos “Cosmogramas de Leonardo”, que são modelos dos sólidos platônicos com as faces esburacadas e colocados um dentro do outro. Tente identificar a ordem em que cada sólido platônico aparece um dentro do outro em cada cosmograma, preenchendo a tabela abaixo.  Lembre-se que, no software, você pode usar o botão direito do mouse para ampliar ou reduzir o tamanho da figura.

Número do
Cosmograma
Poliedro 1
(mais externo)
Poliedro 2
Poliedro 3
Poliedro 4
Poliedro 5
(mais interno)
1





2





3





4





5






Parte 02 (exercício de visualização)
As ilustrações abaixo foram extraídas da obra “Underweysung der messung / mit dem zirckel un richtscheyt / in Linien ebenen und gantzen corporen” (em português, “Instruções para a medida / com régua e compasso / das linhas, planos e corpos sólidos”) do artista alemão Albretch Dürer (1471-1528) . Elas são planificações de sólidos arquimedianos. Tente identificar o poliedro de cada planificação.
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Parte 03 (exercício de contagem/fórmula de Euler)
Usando o software, se necessário, conte o número de vértices, arestas e faces das pirâmides indicadas abaixo, anotando os resultados na tabela. Lembre-se que, no software, você pode usar o botão esquerdo do mouse para girar a figura. 

Pirâmide Com Base
Número de Vértices (V)
Número de arestas (A)
Número de Faces (F)
Valor de V - A + F
Triangular 




Quadrangular




Pentagonal




Hexagonal




Heptagonal




Polígono de n Lados





Parte 04 (exercício de contagem/fórmula de Euler)
Usando o software, se necessário, conte o número de vértices, arestas e faces dos prismas indicados abaixo, anotando os resultados na tabela. Lembre-se que, no software, você pode usar o botão esquerdo do mouse para girar a figura. 

Prisma Com Base
Número de Vértices (V)
Número de arestas (A)
Número de Faces (F)
Valor de V - A + F
Triangular 




Quadrangular




Pentagonal




Hexagonal




Heptagonal




Polígono de n Lados





Parte 05 (exercício de contagem/fórmula de Euler)
Usando o software, se necessário, conte o número de vértices, arestas e faces dos antiprismas indicados abaixo, anotando os resultados na tabela. Lembre-se que, no software, você pode usar o botão esquerdo do mouse para girar a figura. 

Antiprisma Com Base
Número de Vértices (V)
Número de arestas (A)
Número de Faces (F)
Valor de V - A + F
Triangular 




Quadrangular




Pentagonal




Hexagonal




Heptagonal




Polígono de n Lados





Parte 06 (exercício de contagem/fórmula de Euler)
Usando o software, conte o número de vértices, arestas e faces dos sólidos platônicos. Anote os resultados na tabela abaixo. Dica: você pode usar os recursos de exibição de faces e de marcação de vértices para auxiliar na contagem. Para contar o número de faces mais facilmente, você pode planificar o sólido usando a operação da aba “Montar”.

Poliedro Regular
Número de Vértices (V)
Número de arestas (A)
Número de Faces (F)
Valor de V - A + F
Tetraedro




Cubo




Octaedro




Dodecaedro




Icosaedro





Parte 07 (exercício de contagem/fórmula de Euler)
A operação geométrica de truncar e preencher, disponível na aba “Modelar”, faz o seguinte: (1) ela corta um pedaço do poliedro em cada vértice removendo as faces laterais de uma pirâmide cujo vértice é o vértice original do poliedro e, em seguida, (2) ela acrescenta faces para “tapar” os buracos que foram formados em (1).

a)	Familiarize-se com esta operação geométrica no software. Note como o valor do parâmetro (controle deslizante) muda a altura da pirâmide que é removida de cada vértice. Em especial, tente truncar e preencher o icosaedro e, ajustando o valor do parâmetro (controle deslizante), tente obter o poliedro que se assemelha à bola de futebol.
b)	Quantos vértices, arestas e faces possui o poliedro resultante da operação de truncar e preencher (considere o valor do parâmetro igual a 0,2) aplicada ao tetraedro? E se a operação fosse aplicada ao cubo? E aos demais sólidos platônicos? É possível obter estes números sem contar um a um os vértices, arestas e faces? Tente montar uma estratégia!
c)	Quantos vértices, arestas e faces tem o poliedro resultante da operação de truncar e preencher (considere o valor do parâmetro igual a 0,2) aplicada ao sólido arquimediano icosaedro truncado (poliedro que se assemelha a bola de futebol)?
d)	Os poliedros resultantes da operação de truncar e preencher (considere o valor do parâmetro igual a 0,2) aplicada aos sólidos platônicos satisfazem a relação de Euler V - A + F = 2? Por quê?
e)	Aplicando a operação de truncar e preencher a um tetraedro regular, é possível obter um octaedro regular? Em caso afirmativo, qual é o valor do parâmetro?

Parte 08 (exercício de contagem/fórmula de Euler)
A operação geométrica de estrelar, disponível na aba “Modelar”, faz o seguinte: (1) ela constrói pirâmides cujas bases são as faces originais do poliedro e, em seguida, (2) ela remove estas bases.

a)	Familiarize-se com esta operação geométrica no software. Note como o valor do parâmetro (controle deslizante) muda a altura da pirâmide. O que acontece quando o valor do parâmetro é negativo?
b)	Quantos vértices, arestas e faces possui um estrelamento do tetraedro? E do cubo? E dos demais sólidos platônicos? É possível obter estes números sem contar um a um os vértices, arestas e faces? Tente montar uma estratégia!
c)	Quantos vértices, arestas e faces tem um estrelamento do sólido arquimediano icosaedro truncado (poliedro que se assemelha a bola de futebol)?
d)	Os estrelamentos dos sólidos platônicos satisfazem a relação de Euler V - A + F = 2? Por quê?
e)	Fazendo um estrelamento no tetraedro regular, é possível obter um poliedro cujos vértices são vértices de um cubo? 
f)	Verdadeiro ou falso? O estrelamento de um poliedro convexo sempre é um poliedro convexo. Justifique a sua resposta!
g)	Verdadeiro ou falso? O estrelamento de um poliedro convexo nunca é um poliedro convexo. Justifique a sua resposta!

Parte 09 (exercício de contagem/fórmula de Euler/toróides)
Usando o software, conte o número de vértices, arestas e faces dos toróides com 1 buraco. Anote os resultados na tabela abaixo. Dica: você pode usar os recursos de exibição de faces e de marcação de vértices para auxiliar na contagem. Para contar o número de faces mais facilmente, você pode planificar o sólido usando a operação da aba “Montar”.

Toróide
Número de Vértices (V)
Número de arestas (A)
Número de Faces (F)
Valor de V - A + F
Com 1 Buraco
Triangular




Com 1 Buraco
Quadrado




Com 1 Buraco
Pentagonal




Com 1 Buraco
Hexagonal




Com 1 Buraco
Heptagonal





Parte 10 (exercício de contagem/fórmula de Euler/toróides/poliedros com alças)
Na categoria “Toróides” do software, existem sete poliedros com alças. Eles foram construídos da seguinte maneira: 

(a)	A partir de um prisma reto de base heptagonal (V = 14, A = 21, F = 9), foi realizado um truncamento que (1) cortou um pedaço do poliedro em cada vértice removendo as faces laterais de uma pirâmide cujo vértice é o vértice original do poliedro e, em seguida, (2) acrescentou triângulos azuis para “tapar” os buracos que foram formados em (1). O prisma truncado resultante tem então V = 3  14 = 42 vértices, A = 21 + 3  14 = 63 arestas e F = 9 + 14 = 23 faces.
(b)	Para cada alça, foram criados primeiro dois buracos removendo-se um par de triângulos azuis que, depois, foram “tapados” com a “colagem” de uma alça vermelha.

Conte o número de vértices, arestas e faces dos poliedros com alças. Anote os resultados na tabela abaixo. Dica: ao invés de fazer uma contagem de cada elemento um a um, tente decobrir, a partir do número de vértices, arestas e faces do prisma heptagonal truncado, o que muda quando um par de triângulos azuis é removido e uma alça vermelha é colada.

Poliedro
Número de Vértices (V)
Número de arestas (A)
Número de Faces (F)
Valor de V - A + F
Com 1 Alça




Com 2 Alças




Com 3 Alças




Com 4 Alças




Com 5 Alças




Com 6 Alças




Com 7 Alças





Parte 11 (exercício de contagem/fórmula de Euler/toróides/poliedros com alças)
No software, se você der primeiro um clique no fundo branco na área onde o poliedro é exibido e, então, pressionar a tecla “9”, você verá uma mensagem que informa o número de vértices, arestas e faces e a característica de Euler do poliedro. Usando este recurso, preencha a tabela abaixo. O que os toróides com 1 buraco, o poliedro com 1 alça, o gatinho e o dromedário (estes dois últimos disponíveis na categoria “Animais”) têm em comum?

Poliedro
Número de Vértices (V)
Número de arestas (A)
Número de Faces (F)
Valor de V - A + F
Animal: Cavalo





Animal: Coelho





Animal: Gatinho





Animal: Dromedário





Toróide com
1 buraco quadrado




Toróide com
2 buracos quadrados




Toróide com
3 buracos quadrados




 
Se o cavalo e o coelho fossem feitos de borracha e você injetasse ar neles, que formato eles assumiriam? E o gatinho e o dromedário?

Parte 12 (exercício de classificação)
a)	Determine todos os Sólidos de Johnson cujas faces são triângulos equiláteros.
b)	Deltaedros regulares convexos são poliedros convexos cujas faces são triângulos equiláteros congruentes. É possível mostrar que existem apenas 8 deles. Identifique-os no software!
c)	Existem infinitos deltaedros regulares não convexos? Justifique a sua resposta! 

Parte 13 (exercício de classificação)
Todas as faces do Sólido de Johnson Dipirâmide Pentagonal (J13) são triângulos equiláteros congruentes. Ainda assim, este poliedro não é um sólido platônico regular. Por quê?

Parte 14 (seções planas do cubo)
A aba “Cortar” dá acesso a operação de cortes por planos do poliedro. Após ativar a operação, você pode usar os controles deslizantes (sliders) para ajustar a posição do plano. Ajustes mais finos podem ser conseguidos digitando-se diretamente um valor no campo de entrada ao lado do controle deslizante (lembre-se de apertar a tecla “ENTER” para efetivar o valor).

Na tabela a seguir, você deve indicar valores (mesmo aproximados) para os quais a seção plana do poliedro é o polígono que se pede. Indique, com suas próprias palavras ou com um desenho, que tipo de configuração você está tentando montar (plano azul paralelo a uma face, vetor e apontando para alguma direção específica, pontos médios, etc.). 

Seção Plana
do Cubo
Translação
Ângulo 1
Ângulo 2
Descrição/Desenho/Justificativa
Quadrado







Retângulo
(que não é um quadrado)






Losango







Trapézio Isósceles







Trapézio Escaleno







Paralelogramo
(que não é um retângulo)






Triângulo Escaleno







Triângulo Isósceles







Triângulo Equilátero







Pentágono







Hexágono Regular







 
Se você sabe geometria analítica espacial, os seguintes recursos podem ser úteis: clique no fundo branco na área onde o poliedro é exibido e, então, pressione a tecla “4”. O sistema de eixos coordenados aparecerá. Se você pressionar a tecla “4” novamente, o sistema desaparecerá. Caso os números dos vértices não estejam sendo exibidos, pressione a tecla “1”. Eles aparecerão. Em seguida, pressione a tecla “2”. As coordenadas dos vértices (ou aproximações destas coordenadas) aparecerão. Se você pressionar a tecla “2” várias vezes, aproximações com diferentes casas decimais serão exibidas. O plano de corte tem a seguinte equação:
cos() cos()  x + cos() sen() y + sen() z = d,
onde  é o valor do controle “Ângulo 1”,  é o valor do controle “Ângulo 2” e d é o valor do controle “Translação”. Os ângulos  e  representam, respectivamente, a latitude e a longitude da extremidade “e” do vetor normal ao plano.

Parte 15 (seções planas do tetraedro regular)
A aba “Cortar” dá acesso a operação de cortes por planos do poliedro. Após ativar a operação, você pode usar os controles deslizantes (sliders) para ajustar a posição do plano. Ajustes mais finos podem ser conseguidos digitando-se diretamente um valor no campo de entrada ao lado do controle deslizante (lembre-se de apertar a tecla “ENTER” para efetivar o valor).

Na tabela a seguir, você deve indicar valores (mesmo aproximados) para os quais a seção plana do poliedro é o polígono que se pede. Indique, com suas próprias palavras ou com um desenho, que tipo de configuração você está tentando montar (plano azul paralelo a uma face, vetor e apontando para alguma direção específica, pontos médios, etc.). 

Seção Plana
do Tetraedro Regular
Translação
Ângulo 1
Ângulo 2
Descrição/Desenho/Justificativa
Triângulo Equilátero







Triângulo Isósceles







Triângulo Escaleno







Quadrado







Retângulo







 
Se você sabe geometria analítica espacial, os seguintes recursos podem ser úteis: clique no fundo branco na área onde o poliedro é exibido e, então, pressione a tecla “4”. O sistema de eixos coordenados aparecerá. Se você pressionar a tecla “4” novamente, o sistema desaparecerá. Caso os números dos vértices não estejam sendo exibidos, pressione a tecla “1”. Eles aparecerão. Em seguida, pressione a tecla “2”. As coordenadas dos vértices (ou aproximações destas coordenadas) aparecerão. Se você pressionar a tecla “2” várias vezes, aproximações com diferentes casas decimais serão exibidas. O plano de corte tem a seguinte equação:
cos() cos()  x + cos() sen() y + sen() z = d,
onde  é o valor do controle “Ângulo 1”,  é o valor do controle “Ângulo 2” e d é o valor do controle “Translação”. Os ângulos  e  representam, respectivamente, a latitude e a longitude da extremidade “e” do vetor normal ao plano

Parte 16 (seções planas do octaedro regular)
A aba “Cortar” dá acesso a operação de cortes por planos do poliedro. Após ativar a operação, você pode usar os controles deslizantes (sliders) para ajustar a posição do plano. Ajustes mais finos podem ser conseguidos digitando-se diretamente um valor no campo de entrada ao lado do controle deslizante (lembre-se de apertar a tecla “ENTER” para efetivar o valor).

Na tabela a seguir, você deve indicar valores (mesmo aproximados) para os quais a seção plana do poliedro é o polígono que se pede. Indique, com suas próprias palavras ou com um desenho, que tipo de configuração você está tentando montar (plano azul paralelo a uma face, vetor e apontando para alguma direção específica, pontos médios, etc.). 

Seção Plana
do Octaedro Regular
Translação
Ângulo 1
Ângulo 2
Descrição/Desenho/Justificativa
Quadrado







Losango







Hexágono Regular








Se você sabe geometria analítica espacial, os seguintes recursos podem ser úteis: clique no fundo branco na área onde o poliedro é exibido e, então, pressione a tecla “4”. O sistema de eixos coordenados aparecerá. Se você pressionar a tecla “4” novamente, o sistema desaparecerá. Caso os números dos vértices não estejam sendo exibidos, pressione a tecla “1”. Eles aparecerão. Em seguida, pressione a tecla “2”. As coordenadas dos vértices (ou aproximações destas coordenadas) aparecerão. Se você pressionar a tecla “2” várias vezes, aproximações com diferentes casas decimais serão exibidas. O plano de corte tem a seguinte equação:
cos() cos()  x + cos() sen() y + sen() z = d,
onde  é o valor do controle “Ângulo 1”,  é o valor do controle “Ângulo 2” e d é o valor do controle “Translação”. Os ângulos  e  representam, respectivamente, a latitude e a longitude da extremidade “e” do vetor normal ao plano

