Rosetas

Coroas circulares decoradas com diferentes padrões, que lhes dão a
aparência final de rosas ou estrelas, são motivos ornamentais muito
apreciados desde a antiguidade. A riqueza e variedade geométrica destes
padrões sugerem-nos uma viagem que nos levará da Pompeia destruída à
vila de Alpedrinha.
Introdução.
U m motivo ornamental relativamente comum
consiste numa coroa circular preenchida com
diferentes padrões geométricos que lhe dão a
aparência final de uma rosa ou estrela. Em geral,
designaremos por roseta qualquer figura com estas
características. A atracção de muitos arquitectos e
artistas pelas rosetas pode eventualmente ser
explicada pela ênfase visual que estas proporcionam
sobre o seu centro. A respeito do uso de rosetas em
arquitectura, recomendamos a leitura de [4].
No presente texto, iremos encetar uma digressão
por certos tipos de rosetas, não deixando fugir a
oportunidade de aproveitar um motivo há muito
apreciado em arte e arquitectura para ilustrar alguns
conceitos geométricos, tais como os de inversão e
conformaHdade. Em particular, inspirados por [2],
tomaremos como ponto de partida as rosetas de
rombóides, como aquela que mostramos na Figura 1.
Um exemplo deste tipo de roseta pode ser encontrado
como adorno da orla de uma janela circular no
Mosteiro de Santa Maria de las Cuevas (La Cartuja)
em Sevilha. N o seguimento, abordaremos o
problema de construir uma roseta análoga à da
Figura 1, mas utilizando para tal k bandas de rombos
(losangos), em vez de rombóides. Veremos como a
roseta de rombos está intimamente associada a um
outro tipo de rosetas, as rosetas logarítmicas (Figuras 7
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e 8), construídas a partir da espiral homónima. O
impacto visual das rosetas logarítmicas não difere
muito daquele proporcionado pelas rosetas circulares
(Figura 10), bem mais fáceis de construir. Retornando
ao ponto de partida, rosetas de rombóides podem ser
obtidas por inversão a partir de rosetas circulares.

Figura 1 - roseta com k = 3 bandas de rombóides

Rosetas e simetria. O grupo de simetria de uma
figura F no plano é constituído por todas as
isometrias que deixam F invariante. Recorde-se que
existem precisamente quatro tipos de isometrias no
plano: reflexões, translações, rotações e reflexões
deslizantes (reflexão numa recta seguida de uma
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translação com a direcção dessa mesma recta). Cada
uma das rosetas que vamos construir admite o grupo
diedral D como grupo de simetria. D tem 2n
elementos (n reflexões, n-1 rotações e a transformação
identidade) e é gerado por uma rotação de ângulo
2n/n em torno de um ponto O e uma reflexão em
relação a uma recta passando por esse mesmo ponto,
isto é, podemos obter qualquer elemento de D por
composição destas duas isometrias.
n

n

primeira banda de rombos utilizando um valor
arbitrário para a razão entre os semi-eixos dos
mesmos; de seguida, prolongar os lados destes
rombos para formar a segunda banda de rombos,
repetindo sucessivamente este processo até obter as k
bandas, como a Figura 3 sugere.

n

Construção de uma roseta de rombóides. Para
construir uma roseta como aquela da Figura 1, com k
bandas de rombóides, podemos proceder do modo
que é indicado em [2]: dadas duas circunferências
concêntricas, dividimos ambas em n partes iguais e
enumeramo-las de igual forma; traçamos segmentos
que unam a divisão i da circunferência interior às
divisões i + k e i - k da circunferência exterior, para
cada i = 1, 2,
n. O valor de n deverá ser
suficientemente grande de forma a evitar que os
segmentos intersectem a circunferência interior. A
Figura 2 ilustra este procedimento para k=3 e n=20.

Figura 3

Figura 4

Figura 2

Construção de uma roseta de rombos.
Consideremos agora o problema de construir uma
roseta com k bandas de rombos semelhantes. Este
problema admite uma solução elementar quando o
raio da circunferência exterior não é fixado à partida.
Com efeito, nesta situação basta começar por dividir a
circunferência interior em n partes iguais e construir a
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Denotemos por h, e d, as medidas dos semi-eixos
dos rombos que estão sobre a banda i (ver Figura 4).
Seja r o raio da circunferência interior. Uma
propriedade fundamental das rosetas que acabámos
de construir reside no facto da progressão d d d ...
ser geométrica. Com efeito: uma vez que os rombos
em cada sector circular de ângulo a = 2n/n são
semelhantes entre si, vai existir uma constante c tal
que hjd, = c, para qualquer i = 1,2,..., k; por outro lado,
temos
v

v

3

