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EDITORIAL: SOBRE A LOGOMARCA DA RMU

HUMBERTO BORTOLOSSI,

Resumo. Neste artigo discutimos a Matemática por trás da logomarca da Revista
Matemática Universitária da SBM.

1. Introdução

A logomarca da Revista Matemática Universitária, que pode ser apreciada no
canto superior esquerdo dessa página, é constituída por um objeto tridimensional
que possui uma propriedade especial: ao ser observado de três direções diferentes
vêem-se as iniciais R, M e U ou, dito de outra forma, as projeções ortogonais do
objeto tridimensional nos planos coordenados são essas letras.

https://www.geogebra.org/m/gc54mm9r

Uma versão interativa do logo no Geogebra aparece em https://www.geogebra.
org/m/gc54mm9r.
Esse tipo de sólido, denominado trip-let ou ambigrama 3D, foi idealizado por

Douglas R. Hofstadter para ilustrar a capa de seu livro Gödel, Escher, Bach: An

Eternal Golden Braid ([2]).
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2. TRIPLETS: O JOGO

Inspirados pela ideia de Hofstadter, desenvolvemos um jogo interativo para exer-
citar visualização tridimensional em português, inglês, espanhol e francês. O jogador
deve manipular uma trip-let aleatória e identi�car três letras do alfabeto, com as
quais ele deve compor uma palavra ou sigla sem acentos. Para auxiliar na visuali-
zação, os eixos e os planos coordenados podem ser exibidos. Além do exercício de
vocabulário e do exercício cognitivo de percepção de formas tridimensionais, o soft-
ware também pode ser usado para tratar de questões de simetria (dos formatos das
letras) e de contagem (das possíveis palavras para um mesmo conjunto de letras).

http://www.cdme.im-uff.mat.br/html5/triplets/triplets-html/
triplets-br.html

Como o aplicativo gera os objetos 3D? Tomemos, por exemplo, a sigla MEC (ou
a palavra CEM). O software tenta montar a trip-let da seguinte maneira: a partir
de um par de faces opostas de um cubo, ele corta o formato da letra M. Em seguida,
a partir de um outro par de faces, o programa corta a letra C. Por �m, no par de
faces restantes, ele corta a letra E, como indica a �gura a seguir.

http://www.cdme.im-uff.mat.br/html5/triplets/triplets-html/triplets-br.html
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Dependendo da escolha das três letras, não é possível construir uma triplet se-
guindo este algoritmo. Por exemplo, não é possível construir uma trip-let para a
palavra XIS. Ao se cortar as letras X e I em dois pares de faces opostas, o par
restante �ca automaticamente com a letra I, a partir da qual não é possível se obter
a letra S.

3. Considerações Finais.

Um trip-let é de�nido pela interseção de três superfícies cilíndricas cujas bases são
os formatos das letras. Mais geralmente, a interseção de superfícies cilíndricas faz
parte da cultura matemática. O divulgador matemático americano Martin Gardner,
por exemplo, propôs o seguinte quebra-cabeça: encontrar uma rolha que possa ser
usada para tapar três buracos nas formas de um quadrado, de um círculo e de um
triângulo. onde o diâmetro do círculo é igual ao lado do quadrado e o triângulo é
isósceles, com base e altura com medidas também iguais ao lado do quadrado. A
solução é obtida pela interseção de três superfícies cilíndricas. Uma versão interativa
desse quebra-cabeça usando o Geogebra aparece em: https://www.geogebra.org/
m/Q7eXY36j

Outro exemplo clássico, presente em quase todos os livros de Cálculo a Várias
Variáveis, é o de determinar o volume do sólido resultante da interseção de três
cilindros circulares x2 + y2 = 1, x2 + z2 = 1 e y2 + z2 = 1.
É natural perguntar se existem sólidos cujas projeções consistam de letras em

mais que três planos. A resposta é sim, e não só para letras. Um lindo resultado da
teoria de fractais ([3], teorema 6.9) garante que dada uma família de �guras, uma
para cada subespaço 2-dimensional de R3, existe um conjunto em R3 tal que quase
todas suas projeções nesses subespaços são as �guras dadas, a menos de conjuntos

https://www.geogebra.org/m/Q7eXY36j
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de medida zero. Um vídeo exempli�cando esse teorema através da construção de
trip-lets em cristais por meio de raios laser pode ser encontrado em https://www.
youtube.com/watch?v=EKsk8J1gGAA ([4]).
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