
Carta aberta 2E às Comunidades
de Marketing, Corporativa, Cultural e Cient́ıfica

Sóstenes Lins, Ph. D.
Assunto: esculturas matemáticas gigantes em aço

1 Do que se trata

Leitores Amigos,
Esta é a versão 2E de minha carta aberta. Ela difere da versão 2D por algumas fotos adicionais

e várias melhoras no texto. Há vários meses estou tentando, sem sucesso, contactar e sensibilizar
as comunidades empresarial e cultural brasileiras, pelas usuais vias burocráticas de inscrição em
editais e pelo envio de e-mails ao setor de “Fale Conosco” de Empresas, Museus e Parques Cul-
turais, para que conheçam e apoiem financeiramente meu trabalho sobre UNIVs. O trabalho,
as inscrições e os e-mails têm sido consistentemente ignorados, sem ao menos receber resposta.
Essas comunidades são muito fechadas, e refratárias à idéias inovadoras, principalmente aquelas
advindas de um cientista, como descobri a duras penas.

Por isto resolvi recorrer à Internet pois tenho algo diferente a tratar e a mostrar/propor,
Facebook.

Figure 1: UNIV GreenSun, por trás do Centro de Convenções da UFPE, em Recife, aumentado
numa escala em que mede 35 metros de altura. Este é um exemplo das Esculturas Matemáticas
Gigantes, em aço inox, que são induzidas pelos trabalhos teórico-matemáticos do autor sobre 3D-
Universos, ao longo dos útimos 35 anos. O 3D-Universo induzido pelo UNIV acima é a soma conexa
do 3D-Espaço Projetivo e o 3D-Espaço Lente L3,1.
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Gostaria que vocês divulgassem recursiva e amplamente este e-mail e seu anexo, que ainda está
evoluindo. Em particular almejo uma expansão viral para que o mesmo atinja o maior número
posśıvel de pessoas formadoras de opinião e com poder de decisão no Recife, em Pernambuco, no
Brasil.

2 Perfil

Matemático com Ph.D em Combinatória e Otimização, Waterloo, Canadá, 1980. Membro Titu-
lar da Academia Brasileira de Ciências, honra outorgada numa eleição em 2001. Correntemente,
Professor Titular do Centro de Informática da UFPE. Área de pesquisas na confluência das mais
importantes subáreas da Matemática: Topologia, Geometria, Álgebra, Teoria dos Grafos (Com-
binatória), e, sobretudo, Algoritmos (Ciência da Computação).

Tem mais de 50 trabalhos publicados em renomados periódicos internacionais, inclusive uma
Monografia de Pesquisa no Annals of Mathematics Studies (o de número 134) publicado em
1994 pela editora da Universidade de Princeton, a famosa Série Laranja. O trabalho provou a
sua relevância e influência pois tem mais de 450 citações (muitas em artigos famosos) ao longo
de 20 anos. Este número cresce continuadamente comprovando a perenidade do seu conteúdo.
O trabalho é mais citado e apreciado por f́ısicos, pelos algoritmos originais que contém para
concretamente calcular os invariantes quânticos de 3D-Universos (assunto iniciado pelo f́ısico E.
Witten, que resultou em várias Medalhas Field — equivalente ao Prêmio Nobel da Matemática).
E. Witten é considerado por muitos como o sucessor de Einstein. Link para a Monografia publicada
pela Princeton University Press: Princeton.
O autor deste e-mail é um dos 2 únicos brasileiros que já publicaram nesta série. Alguns dos
maiores matemáticos do século 20, como Kurt Godel e John von Neumann têm trabalhos na Série
Laranja. Ano passado (2013) descobriu aplicações da publicação acima (que pode ser taxada
pelos leigos de inútil e esotérica) a uma área surpreendente: às artes plásticas, criando Esculturas
Matemáticas de grande beleza plástica denominadas UNIVs. UNIV é a abreviatura de Universo,
pois os UNIVs contêm toda a informação para a criação de um 3D-universo. Exemplos de UNIVs
estão nos links abaixo, numerados de 1 a 12.

3 Objetivos

Um dos objetivos do Projeto GemBlinks/UNIVs é conseguir parcerias, encomendas e patroćınio
para viabilizar amplamente esta arte que é talvez a primeira aplicação prática de 3D-Universos:
Geração de BELEZA na forma de Emanações Art́ısticas da Sétima Dimensão. Esta, 7, é a di-
mensão real mı́nima, R7, em que um espaço topológico formado pela união finita arbitrária de
tetraedros pode ser realizado como um mergulho. Um 3D-Universo é um caso particular de tal
espaço. Um UNIV, uma Escultura Matemática, é como uma sombra tridimensional de tais
mergulhos. Veja links abaixo numerados de 1 a 12 para exemplos de UNIVs. Trata-se de ma-
terial de alta qualidade cultural, cient́ıfico, art́ıstico, e inédito a ńıvel mundial. É uma fonte de
problemas em aberto na Matemática.

O autor desenvolveu e por isto domina completamente a tecnologia de produção, em aço
inox, destas esculturas. A partir de seus mapas de montagem (produzidos por um software
chamado Blink, criado na tese de doutorado em 2007, do seu filho Lauro Lins, sob orientação dele),
um artesão competente pode executar a obra sem possibilidade de erro. Lauro é correntemente
Pesquisador Senior (aos 36 anos) na AT&T, New York, e ganhou, para a AT&T em premiação
na Califórnia, em 30 de Abril último a Medalha de Ouro no Edison (o da Lâmpada) Award 2014
no segmento de Business Optimization. Um BLINK é simplesmente um grafo plano com arestas
pintadas em verde ou vermelho. Cada BLINK induz um UNIV associado representando o mesmo
3D-Universo, por um algoritmo determińıstico. Aqui está um link para a Tese de Lauro sobre
BLINKs. Tese de Lauro Lins. Vejam as figuras finais contendo a classificação topológica de 3D-
Universos, via BLINKs. A Tese é um “Tour de Force” em Engenharia de Software e conduziu
Lauro à AT&T.

O objetivo maior do Projeto GemBlinks/UNIVs é promover a Matemática, que torna posśıvel
a existência de esculturas tão belas. Desvendar esta beleza oculta após 34 anos de pesquisa
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teórica foi para ele muito gratificante. Esta descoberta, em 2013, da aplicação da Matemática
Pura a objetos e art́ısticos que espantam e encantam nossos sentidos, lembra a descoberta em
1977 da aplicação de números primos (matemática puŕıssima) que se tornaram onipresentes em
nosso dia a dia via a Criptografia, usados em toda transação bancária e da internet. Isto foi
monopolizado por uma empresa, a RSA. Poucos sabem disto porque os matemáticos profissionais
(ao contrário dos f́ısicos) são seres estranhos: não divulgam nem capitalizam os poderes quase
divinos da Matemática. Esta é uma diferença que se orgulha de ter em relação a colegas mais
discretos. Ama profundamente a Matemática também, mas quer que todos conheçam as suas
proezas.

O brasileiro médio tem muito medo de falar ou escrever errado para não ser taxado de ignorante.
No entanto tem o maior orgulho de alardear o seu analfabetismo matemático. Em inglês isto se
chama innumeracy, e, sintomaticamente não há tradução em português. As consequências deste
enfoque (tipicamente brasileiro) seriam cômicas, se não fossem trágicas. Dada a sua importância
para a sociedade brasileira precisamos mudar o quadro que despreza a Matemática (pobre Brasil).
Por tudo isso, ele gostaria que o seu pleito fosse tratado não com indiferença burocrática, como
tem sido, mas com o respeito que um cientista sério deveria merecer num páıs sério.

Figure 2: UNIV FlyingSaucer8, posicionado ao por do sol de uma avenida em Toronto, Canada. Este
UNIV é induzido por um 3D-Universo descoberto em 1981, que generaliza os 3D-Universos espaços
lentes. É um poliedro de faces encurvadas, o que ocasiona efeitos luminosos deslumbrantes. Ele tem
48 vértices, 72 arestas, 8 faces quadradas, 16 faces hexagonais e 2 faces octogonais.

4 Vı́deo da Globo e UNIVs Gigantes

Vejam video sobre UNIVs que a Rede Globo veiculou no dia 29/05/2014. O v́ıdeo de 3 minutos
dá apenas um ”glimpse” de 35 anos de pesquisas numa estrutura básica da natureza: a forma do
espaço: Vı́deo Rede Globo.

Há links para v́ıdeos e fotos de UNIVs em sua página na web, Página de Sóstenes Lins. Abaixo
estão links selecionados para essas esculturas. Uma delas situa (virtualmente) o UNIV ”GreenSun”
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no British Country Club. O texto no link abaixo é uma tentativa de descrever para leigos de onde
vêm esses objetos (da Matemática de 3D-Universos!). O texto foi escrito para uma exposição
que iniciou em 30/09/2013 num local que transformou-se no Espaço Galeria-Oficina GemBlinks,
uma sala na entrada da biblioteca do CCEN/UFPE onde realizamos nossa pesquisas práticas e
construções de maquetes em fórmica plástica. Este espaço está aberto à visitação pública. Link
para o texto explicativo: Texto Explicativo.

Seguem links para 12 UNIVs gigantes.
1- UNIV SLinX na entrada do Departamento de F́ısica da UFPE (Recife): SLinX, F́ısica/UFPE.
2- UNIV TibetanTemplo nos jardins do Instituto Ricardo Brennand, Várzea/Recife. Tibetan-

Temple, Brennand.
3- UNIV flyingSaucer8 transmutado numa cápsula antigravitacional que pilota. Os UNIVs

DefyingGravity e SLinX aparecem trazidos magicamente não se sabe de onde, embaixo à direita.
O Palácio de Madeira que aparece é real e está situado nos arredores de Moscou. A fantasia é
um sonho recorrente que tem desde criança: voar suavemente anulando a gravidade. Sonho de
criança.

4- UNIV Lauro3 mergulhado na piscina do edif́ıcio onde moro. Lauro3 na piscina.
5- UNIV GreenSun, posicionado virtualmente no British Country Club de Recife (vizinho ao

Náurico): GreenSun no Country Club.
6- UNIV DefyingGravity numa escala em que mede 35 metros de altura, posicionado atrás de

Teatro da UFPE/Recife. GreenSun no Teatro/UFPE.
7- UNIV Detalhe do meu voo-fantasia no FlyingSaucer8, perto do palácio de madeira russo

nas cercanias de Moscou. FlyingSaucer8 perto de Moscou.
8- UNIV Poincaré posicionado num aquário embutido numa parede da sala em minha residência.

Poincaré num aquário.
9- UNIV TibetanTemple na frente do Teatro Santa Isabel / Recife. TibetanTemple, Praça da

República, em Recife.
10- UNIV TibetanTemple no centro do Marco Zero, Recife/PE. TibetanTemple no Marco Zero,

em Recfe.
11- UNIV Portal do Infinito em escala 1x1, o começo da maior escultura do mundo, de perfil

e de frente. Veja mais explicações abaixo. O detalhe em baixo à direita da figura mostra o UNIV
em aço inox polido Templo Tibetano que é enriquecido por mais um cubo amalgamado para se
tornar o UNIV FiveCubes com simetria tetraedral. O Portal do Infinito é formado por um anel
de 6 FiveCubes. UNIV Portal do Infinito, em Frente ao Teatro/UFPE.

12- UNIV Meteorito 75432. Este é o maior UNIV que já constrúı em aço inox polido e está em
exposição na entrada da Reitoria da UFPE. Este UNIV é especial pois parece ter o maior volume
dentre todos os (mais de 300.000) UNIVs necessários para fechar a classificação dos 3D-Universos
representáveis por um blink com até 9 arestas fornecida na tese de Lauro. UNIV Meteorite75432.

OBS. Os UNIVs são reais, produzidos em aço inoxidável. Eles são, em prinćıpio, posśıveis de
serem produzidos em qualquer escala, inclusive nas escalas gigantes mostradas.

Em sua página http://sosteneslins.wix.com/sostenes há vários v́ıdeos sobre alguns UNIVs
que deixa de linkar diretamente para não estender demais este texto, já bem grande.

—————————————————————————————————–

5 A Maior e Deslumbrantemente Linda Escultura em Aço

do Mundo

Em Maio de 2014 viabilizou, na prática, o projeto de construção da MAIOR (e deslumbrantemente
BELA) escultura em aço do mundo, denominado UNIV INFINITO. Trata-se de uma escultura
incremental que já nasce bonita com o que chamou de “PORTAL DO INFINITO”, Portal do
Infinito.

Trata-se de uma beĺıssima peça circular hexagonal em aço inox polido com quase 4 metros de
diâmetro. A foto acima é a maquete em tamanho real deste UNIV, que vai ser confeccionado em
aço inox polido. O UNIV é o ińıcio de uma escultura periódica que pode, na prática, se tornar
a maior escultura do mundo. Cada unidade na maquete correponde a 4,3 unidades na figura
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Figure 3: UNIV Portal do Infinito, a ser feito em aço inox polido, de perfil e de frente, já aumentado
4,3 vezes. É uma superf́ıcie de genus 1, formada por 180 vértices, 90 faces e 270 arestas. Tem-se 36
faces octogonais formando os seis octalóides, 18 faces hexagonais e 36 faces quadradas.

aumentada mostrada. A execução desta peça em aço inox polido na escala mencionada ficará
deslumbrante.

Assintoticamente este UNIV se torna o recobrimento universal da GEM (descoberta em 1980)
que é o superatrator para o toro tridimensional S1 × S1 × S1 (superatrator obtido em 1988). O
que possibilita a periodicidade foi a descoberta de uma subescultura batizada de octolóide. Um
octolóide é composto por seis octógonos adequadamente soldados formando uma esfera topológica
com quatro furos hexagonais. Os octalóides são as partes brancas da maquete do link acima.

Graças aos octolóides e sua simetria tetraedral deformável numa simetria octaedral, o PORTAL
DO INFINITO pode ser aumentado indefinidamente por alças curvas com cerca de 2.80 metros
cada até (depois de umas cem adições) se tornar maior do que qualquer escultura que existe.
Cada superestágio da construção é baseado no UNIV denominado CENTRO DO INFINITO, cuja
maquete também já está pronta, ver Fig. 4.

UNIV Centro do Infinito, uma célula tridimensional que enche o espaço. A altura real do CEN-
TRO DO INFINITO a ser constrúıdo em aço inox polido excede os 5 metros. Cópias do CENTRO
DO INFINITO ocupam todo o nosso 3D-espaço. Dependendo de como os superestágios sejam con-
strúıdos a escultura pode atingir essencialmente qualquer forma, pois estes centros desempenham
um papel de voxels, os sejam, de pixels tridimensionais. Assim muitos superestágios CENTROs
DO INFINITO podem gerar esculturas secundárias simulando qualquer forma.

A escultura INFINITO foi parcialmente inspirada pela litografia de M. C. Escher de 1952, Cubic
Space Division, dispońıvel na Internet, Litografia de Escher. Uma diferença marcante é que o papel
dos cubos é desempenhado por octaedros truncados e as arestas por cilindros topológicos formados
por 3 hexágonos, produzindo arestas proporcionalmente bem curtas. Com isto, o resultado é muito
mais compacto e o espaço vazio é diminúıdo substancialmente. O efeito visual da construção de
INFINITOs parciais em aço inox polido será indescrit́ıvelmente belo.

Seria uma obra, como gosta o americano Richard Serra, maior escultor de obras em aço da
atualidade, imposśıvel de ser fotografada. Assim criando uma peça art́ıstica única e indiviśıvel,
grande incrementadora do turismo, pois para vê-la em sua totalidade, teŕıamos que visitá-la. A
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Figure 4: Maquete do UNIV Centro Do Infinito, a ser feito em aço inox polido e aumentado 4,3 vezes.
A escultura é um voxel, isto é, cópias da mesma enchem o nosso 3D-espaço. o UNIV Centro Do
Infinito uma superf́ıcie de genus 13. Ele tem 600 vértices, 324 faces e 900 arestas. Das faces 72 são
quadradas, 108 são hexagonais e 144 octogonais. A peça art́ıstica usa 2700 rebites macho-fêmea.
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Figure 5: Maquetes do UNIVs Meteorito 437, Portal Do Infinito e Centro Do Infinito, a serem feitos
em aço inox polido e aumentado 4,3 vezes. A última escultura é um voxel, isto é, cópias do fecho
convexo da mesma enchem completamente o nosso 3D-Universo. O Meteorito já foi feito em aço inox
polido, ver foto abaixo.
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descoberta do octalóide, em Maio 2014, que lhe proporcionou grande e perene prazer (superior,
até mesmo, ao efêmero prazer sexual), garante a impossibilidade com certeza matemática.

O processo pode levar anos mas é inteiramente viável na prática. Estima o custo do PORTAL
DO INFINITO em R$20.000 e o de cada incremento de R$13.000. Está precisando sensibilizar
pessoas com poder decisório e financeiro que sejam OUSADAS e VISIONÁRIAS. Na sua seara de
atuação é também ousado e visionário: acredita que é o que faz a vida valer a pena!

Figure 6: UNIV Meteorito 437, dando uma idéia da escala gigante em que seriam produzidas o Portal
e o Centro do Infinito.

Seria fantástico se daqui a uns 10 anos a cidade do Recife ou qualquer outra cidade que apoie
a iniciativa, pudesse se orgulhar de possuir a maior escultura em aço do mundo. Sugere até
um local, aqui no Recife, para que a mesma seja constrúıda: o jardim em frente do Centro de
Convenções da UFPE (o mesmo cenário da maquete aumentada do PORTAL DO INFINITO).
Ao contrário de outras obras monumentais o resultado seriam fases completas de um UNIV que
nasce belo (PORTAL DO INFINITO) e evolui a pequenos passos estando sempre exposto na sua
plenitude, exceto por algumas horas para receber um incremento. A cada um desses o UNIV se
torna mais belo. E, notem, a durabilidade do aço é de milênios. Seria uma obra para sempre!

——————————————————————————————————–

6 Conclusão

Espera, com este e-mail, sensibilizar empresários com poder de decisão para apoiar financeira-
mente, provavelmente com a lei Rouanet, o Projeto GemBlinks/UNIVs. A Matemática agradece,
pois aumentará sua visibilidade social, o que é muito necessário, para mudar a sua condição de
indigência atual (“innumeracy”, que pena do Brasil). Sonha que sua cruzada ajude o Brasil a ver
esta Ciência com o respeito e a reverência que ela merece.
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Não pensem sua há exageros nessas idéias. É tudo apoiado por uma Matemática sólida e
madura, bela e eficaz. É fruto de uma vida dedicada à Ciência Matemática e o legado que sonha
deixar para a posteridade.

7 Contatos e Palestras

Visitas ao seu Atelier no Ed. Engenho do Prata, onde o acervo (parcial) de UNIVs está permanente
exposto podem ser solicitadas por e-mail. O endereço é Rua Irmã Lúcia 112/401, CEP 52070-030,
Recife.

Convites para palestras com explicações e detalhes técnicos para tirar dúvidas sobre as 20
etapas da construção de um UNIV em aço, são benvindos. Estas palestras podem ser proferidas
no departamento de marketing ou para a diretoria de qualquer empresa no Brasil ou no exterior.
Estes contatos pessoais são posśıveis desde que tenha as despesas pagas e um pró-labore (ou cachê)
de R$1.000,00 por dia dispendido no evento. “Last but not least”: UNIVs em aço prestam-se
maravilhosamente como “media” publicitária para anunciar produtos ou instituições.

Finaliza com um link para um v́ıdeo pedindo suporte para construir o PORTAL DO INFINITO:
Fund Raising v́ıdeo.

Agradece antecipadamente à atenção de cada um de vocês, e espera um feedback com desdo-
bramentos deste e-mail.
Atenciosamente, Sóstenes Lins Ph. D.,
Professor Titular
Centro de Informática da UFPE,
Membro Titular da Academia Brasileira de Ciências,
Telefone Institucional: 0xx81-21268430

9

https://www.youtube.com/watch?v=Zie5gViQX5s&feature=youtu.be

	Do que se trata
	Perfil
	Objetivos
	 Vídeo da Globo e UNIVs Gigantes
	A Maior e Deslumbrantemente Linda Escultura em Aço do Mundo
	black Conclusão
	black Contatos e Palestras

