
SIMETRIAS DE ROTAÇÃO 
DO DODECAEDRO 

 Para os iniciados na terminologia de Grupos de 
Permutações, repare que as permutações resultantes 
são sempre pares (ver �gura), e todas as permutações 
pares são obtidas desta forma. Isto mostra que o grupo 
das simetrias do dodecaedro é isomorfo ao grupo das 
permutações pares de cinco objetos (chamado A5).

 Estes belos objetos são dodecaedros com cinco 
cubos inscritos. Uma vez que você identi�cou os cubos, 
talvez perceba que há exatamente cinco maneiras de 
inscrever um cubo num dodecaedro, e esta peça mostra 
todas elas ao mesmo tempo – cada diagonal de um 
pentágono é uma aresta de um cubo inscrito.

 As simetrias dadas pelas rotações do dodecaedro 
também podem ser visualizadas aqui. Imagine todas as 
posições possíveis do dodecaedro de forma a ocupar o 
mesmo lugar no espaço. O número dessas posições é   
60 = 12x5. Isto porque podemos escolher qualquer uma 
das 12 faces do dodecaedro para servir de base e ainda 
rodá-lo de cinco maneiras diferentes. 

 Outra maneira de ver essas 60 rotações é olhando 
para os cubos inscritos. Cada uma das rotações do 
dodecaedro é uma permutação entre os cinco cubos. 
Entre as duas posições mostradas, tente distinguir qual 
foi a permutação resultante entre os cubos.

 Partindo de uma posição inicial �xada, cada uma 
dessas 60 posições pode ser atingida por uma rotação 
em torno de um dos eixos de simetria, ver �gura. Isso 
não é muito fácil de intuir e é interessante fazer algumas 
tentativas para descobrir o eixo a ser usado para se 
chegar numa certa posição a partir da posição inicial.

CONTANDO SIMETRIAS
Repare que o dodecaedro tem três 
tipos de eixos de simetria: face-face 
(FF), vértice-vértice (VV) e aresta- 
aresta (AA).  Para cada tipo, conte 
quantos são esses eixos e o número de 
rotações possíveis em torno de cada 
um para concluir que, ao todo, são 60 
simetrias de rotação.

Eixo VVEixo FF Eixo AA

QUAIS PERMUTAÇÕES ?
Cada tipo de eixo induz um tipo de 
permutação de cinco elementos. FF: 
permuta os cinco cubos ciclicamente; 
VV: �xa dois e permuta os outros três; 
AA: �xa um, e faz dois intercâmbios. 
Veri�que: essas são todas as 
permutações pares de cinco 
elementos!

Permutação induzida por 
eixo FF 

Permutação induzida por 
eixo VV

Permutação induzida por eixo AA
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