
Oficina 01 – Fractal Fibonacci 

 

1 Introdução 

 

A sequencia de Fibonacci  

Leonardo de Pisa,conhecido como Fibonacci (por 

ser filho de Guglielmo dei Bonacci), recebeu os 

créditos por ter introduzido na Europa os 

algarismos indo arábicos que conhecemos hoje 

como a proporção áurea.  

Em seu livro, ele explicou o problema hipotético 

dos pares de coelhos, o qual se tornou um de seus 

problemas mais famosos e que ainda gera muitas 

controvérsias no mundo da ciência. 

 

"Um casal de coelhos pode reproduzir-se após dois 

meses de vida e, a partir daí, produz um novo casal 

a cada mês. Começando com um único casal de 

coelhos recém-nascidos, quantos casais existirão 

ao final de um ano?" 

 

A resolução do problema deu origem à sequência 

infinita conhecida como sequência de ouro: 0, 1, 1, 

2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55... Nela, o número seguinte 

na sequência é o resultado da soma dos dois 

números anteriores: f(n) = f(n-1) + f(n-2). Viu-se 

também que a divisão de um número e seu 

antecessor ao longo da sequência se aproxima cada 

vez mais de um número conhecido como ”número 

de ouro” (Φ), com valor aproximado de 1,61803. 

Esse número é obtido a partir do cálculo da razão 

áurea, expressa pela fórmula (a+b)/a = a/b = Φ. 

 

Na antiguidade, Fibonacci mostrou que com essa 

sequência de números a matemática pode definir 

formas fractais existentes no universo. 

 

A Razão Áurea e o número de ouro 

Segundo Euclides de Alexandria, “um segmento de 

reta se diz dividido em média e extrema razão, se a 

razão entre o menor e o maior dos segmentos é igual 

à razão entre o maior e o segmento todo". A razão 

entre o segmento menor e o segmento maior chama-

se razão áurea. Partindo desses segmentos temos a 

razão áurea, ou seja, a relação que é definida como: 

 

  

  
  

  

  
              

 

Na figura acima deve-se notar que as razões 

possuem como característica o fato de que um 

segmento de reta é sempre dividido pelo próximo  

segmento de reta menor.  

Para calcular o número de ouro vamos denominar  

C = a e CB = b (ou ainda AB = a + b e AC = a). 

Fazendo as substituições temos: 

   

 
  

 

 
                                    

então: 

  
 

 
  

 

 
 
 

                 para 
 

 
   temos: 

 

          

 



Cuja solução é,    
       

 
         pois a e b 

são positivos. 

Este número é conhecido como o número  , o 

número de ouro. 

 

A série de Fibonacci e a natureza 

 

No universo existe uma “marca” conhecida como 

Fenômeno Simétrico da Natureza. Esta “marca”, é 

dirigida à Proporção áurea, proveniente da Série de 

Fibonacci. Utilizando os números da sequência de 

Fibonacci, é possível construir um retângulo e, a 

partir dele, uma espiral, conhecida como espiral 

áurea. Na geometria, o retângulo de ouro (Fig. 01)  

surge do processo de divisão “em média e extrema 

razão”, de Euclides. Ele é assim chamado porque ao 

dividir-se a base desse retângulo pela sua altura, 

obtêm-se o número de ouro 1,618.  Deste retângulo 

surge a espiral de Fibonacci (Fig. 01) que cresce na 

mesma medida que o retângulo de ouro, 

obedecendo a proporção de 1,618. 

 

 

Figura 01: Retângulo de ouro e a espiral de 

Fibonacci 

 

Esta simetria pode ser aparentemente insignificante, 

mas na verdade ela constitui grande parte das 

harmonias da natureza (Fig. 02). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02: A presença da espiral de Fibonacci na 

natureza 

A relação da Série de Fibonacci e o número de 

Ouro encontra-se presente em toda a Natureza, 

incluindo flores, árvores, ondas, furacões, conchas, 

articulações, nas simetrias dos rostos dos seres 

humanos, nos batimentos cardíacos, no DNA, na 

refração da luz proporcionada pelos elétrons dos 

átomos, nos chifres dos animais. Mas no maior 

exemplo de todos encontra-se ao nosso redor, 

atravessando uma média de 100 mil anos-luz, as 

galáxias são com formadas com o mesmo padrão. 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Geometria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Divis%C3%A3o_em_m%C3%A9dia_e_extrema_raz%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Divis%C3%A3o_em_m%C3%A9dia_e_extrema_raz%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Euclides
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%A2ngulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_de_ouro


Sequências numéricas 

Sequência é sucessão, encadeamento de fatos que se 

sucedem. É comum percebermos em nosso dia a dia 

conjuntos cujos elementos estão dispostos em certa 

ordem, obedecendo a uma sequência. O estudo de 

sequência dentro da matemática é o conjunto de 

números reais dispostos em certa ordem. Assim 

chamado de sequência numérica. 

Exemplo: 

• O conjunto ordenado (0, 2, 4, 6, 8, 10,...) é a 

sequência de números pares. 

• O conjunto ordenado (7, 9, 11, 13,15) é a 

sequência de números impares ≥ 7 e ≤ 15. 

• O conjunto ordenado (2, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 

200) é uma sequência de números que começa com 

a letra D. 

 

Matematicamente, quando temos uma sequência 

numérica qualquer, representamos o seu 1º 

termo por a1 assim sucessivamente, sendo o n-

ésimo termo an. 

 

Exemplo:  (2, 4, 6, 8, 10)  

temos: a1 = 2; a2 = 4; a3 = 6; a4 = 8; a5 = 10 

 

Para determinarmos uma sequência numérica 

precisamos de uma lei de formação. 

 

Exemplo: 

A sequência definida pela lei de formação: 

 an = 2n² - 1, n  N*, onde n = 1, 2, 3, 4,..,.an. E 

an é o termo que ocupa a n-ésima posição na 

sequência.  

Utilizando a lei de formação an = 2n² - 1, 

atribuindo valores para n, encontramos alguns 

termos da sequência. 

• n = 1 → a1 = 2 . 1² - 1 → a1 = 1 

• n = 2 → a2 = 2 . 2² - 1 → a2 = 7 

• n = 3 → a3 = 2 . 3² - 1 → a3 = 17 

• n = 4 → a4 = 2 . 4² - 1 → a4 = 31 

 

http://www.brasilescola.com/matematica/sequenc

ia-numerica.htm.  Por Danielle de Miranda 

Graduada em Matemática 

2 Objetivo 

 

Ao final deste experimento o acadêmico deverá ser 

capaz de: 

 

→ entender conceitos sobre a série de Fibonassi.  

→ entender os conceitos razão áurea; 

→ entender a relação entre a matemática e natureza 

→ saber desenvolver atividades no software 

Geogebra; 

→ realizar operações simples em softwares como o 

Excel. 

 

3   Material Utilizado 

 

 Compasso 

 Esquadro 

 Computadores com os softwares Geogebra 

e Microsoft Office Excel instalados 

 Borracha 

 Lápis/caneta 

 Folhas quadriculadas 

 

4   Procedimento Experimental 

 

Atividade 1: Observando a serie de 

Fibonacci. Alguns aspectos/propriedades. 

http://www.brasilescola.com/matematica/sequencia-numerica.htm
http://www.brasilescola.com/matematica/sequencia-numerica.htm


 

Considerando a razão abaixo, entre números de 

Fibonacci consecutivos: 

      
      

    
                

A sequencia r(n) ilustrada abaixo (Fig. 03) possui 

algumas propriedades:  

 

(a) utilizando o software Excel realize essas 

divisões até a 20ª divisão. O que pode ser 

observado?  

(b) agora faça um gráfico apenas com os termos de 

ordem ímpar e descreva o observado  

 (c) faça o mesmo com os termo de ordem par. 

 

(d) “plote” por último o gráfico das razões em 

sequência e veja se o resultado corresponde ao 

observado. 

 

Atividade 2: Construção da Espiral de 

Fibonacci em folha quadriculada 

 

Definição do Retângulo Áureo  

 Um retângulo ABCD é chamado áureo de 

possui a seguinte propriedade: a razão entre o 

retângulo todo e a uma parte maior desse 

retângulo é igual à razão entre a  

parte maior e a menor. 

 

O Retângulo de Ouro, que é considerado o formato 

retangular mais belo e apropriado de todos, 

exemplo disso é o uso do seu formato nas folhas A4 

ou cartão de crédito. 

Para desenhar o retângulo áureo constuma-se 

utilizar a seguinte sequência: 

 

Figura. 03: O ponto M é médio no segmento AB e a 

medida do segmento ME é igual a do segmento 

MD.O retângulo AHGC é áureo. 

 

O retângulo AHGC é áureo. Utilizando o mesmo 

processo descrito na figura anterior faça outro 

retângulo áureo menor dentro do retângulo BHGD. 

Continue fazendo até que não seja mais possível. 

Agora para fazer a espiral de Fibonacci pegue o 

compasso e ligue os pontos C e E fazendo um arco 

(Fig. 04), depois os pontos E e G e assim 

sucessivamente. 

 

Figura 04: Arco da espiral de Fibonacci 

 

Após terminar de montar a espiral de fibonacci 

escreva, em sequência, a área de cada “quarto de 

circulo” (área preenchida pelos arcos em cada 

retângulo). Tente deduzir uma fórmula geral para o 

último termo da série. Se você desenhar 



infinitamente a espiral, qual será o valor da 

“suposta” última área. 

Atividade 3: Construção do triângulo  

de ouro no GeoGebra 

 

Definição do Triângulo Áureo  

 Em um triângulo isósceles com ângulos de 72º, 

72º e 36º, a bissetriz interna de um dos ângulos 

de 72º divide o lado oposto em média e extrema 

razão. 

 

O triângulo de ouro deve ser feito conforme os 

padrões da Fig. 05 abaixo. 

 

 

Figura 05: O triângulo áureo 

 

Para a construção de tal começaremos com um 

segmento de reta. Selecione a seta no canto inferior 

direito da ferramenta reta e selecione segmento. 

Trace um segmento de reta. 

                  

Agora temos que construir um triângulo que tenha 

dois lados com 72º graus. Selecione a ferramenta 

Mediatriz que pode ser acessada pela seta no canto 

inferior da ferramenta Reta perpendicular. Agora 

clique no ponto A e em seguida no ponto B. 

                  

 

Vamos agora marcar a intersecção entre estas retas. 

Selecione a ferramenta Intersecção de Dois Pontos 

que pode ser acessada pela seta no canto esquerdo 

da ferramenta Ponto (Será criado um ponto C). 

                 

Clique nas duas retas. Clique agora em “Círculo 

dados centro e u de seus raios” para fazermos uma 

circunferência com raio CB. Marque a intersecção 

da circunferência com a reta. 

 

Então seleciona-se a ferramenta Ângulo com 

amplitude fixa que pode ser acessada pela seta no 

canto inferior da ferramenta ângulo. 

                  

Marque ângulos de 72º entre os pontos  AC e CB. 

Depois trace duas retas com a ferramenta reta, e 

marque a intersecção entre estas duas novas retas. 

 

Feito isso crie seu polígono ADB com a ferramenta 

polígono. 

                    

Agora marque metade do ângulo do vértice DBA 

com a ferramenta “Ângulo com Amplitude”. 

Pronto, este é um triângulo áureo. Continue fazendo 

isso com os triângulos menores. 

Para fazer a espiral deve-se utilizar a ferramenta 

Arco Circular que pode ser acessada selecionando-



se a seta no canto direito inferior da ferramenta 

“Círculo dados Centro de um de seus Pontos”. 

                  

Selecione então o centro do círculo (ponto A) e 

depois dois pontos do mesmo (vértices D e B). Faça 

isso com os triângulos menores.  

 

Figura 06: Triângulo áureo feito no Geogebra 

5    Questões Guia 

 

 (1) Onde pode-se observar a espiral de 

Fibonacci? 

 (2) Em que partes do corpo consegue-se 

visualizar a proporção do retângulo de ouro ? 

 (3) Encontre a fórmulas geral para a área 

preenchida pelas esferas da espiral de 

Fibonacci obtida no triângulo de ouro.  
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