
         O número de ouro e a existência de segmentos incomensuráveis 
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Nota inicial: Redigimos este pequeno artigo, onde apresentamos um prova da existência de 

grandezas incomensuráveis recorrendo a raciocínios elementares e puramente geométricos 

(sem contas…), como complemento à resolução do Problema 2 deste mês. 

 

A  Razão de Ouro 

Suponha que ABCDE é um pentágono regular. 

Repare que os triângulos BCE, AEF e AFG são semelhantes: os ângulos AEB, BEC e CED são iguais 

pois estão inscritos na circunferência que contém os vértices do pentágono e subentendem arcos 

iguais.  

Note ainda que 𝐴𝐹 = 𝐵𝐹  = 𝐹𝐻, donde: 

                                            
𝐵𝐸 

𝐵𝐶=𝐴𝐸 =𝐹𝐸 
=

𝐹𝐸 

𝐴𝐹 =𝐵𝐹 
=

𝐹𝐸 

𝐵𝐸 −𝐹𝐸 
. 

Chamando : 𝑟 =
𝐵𝐸

𝐹𝐸 
   será   𝑟 =

1

𝑟−1
 e    𝑟     será solução positiva da equação : 

       

                   𝑟2 − 𝑟 − 1 = 0 , ou seja,    𝒓 = 𝚽   é a Razão de Ouro. 

 

Conclusão: A Razão de Ouro é, pois, o quociente entre os comprimentos da diagonal e do lado 

de um pentágono regular. 
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Razão de Ouro  e Incomensurabilidade    por J. Veiga de Faria 

http://www.clube.spm.pt/arquivo/5220/


 

Segmentos incomensuráveis 

Caro leitor/a, se tiver paciência para seguir estas linhas vai perceber o que são segmentos 

incomensuráveis e verificar que de facto existem. 

Considere os segmentos [AB]  e [AC]; 

Se existir um segmento u (a vermelho na figura) tal que 𝐴𝐵 = n u e 𝐴𝐶 = m u com m, n naturais 

𝐴𝐶

𝐴𝐵
=

𝑚

𝑛
  será racional e os dois segmentos dizem-se comensuráveis. 

Se não existir um tal u  [AB] e [AC]  dizem-se incomensuráveis.  

                      u 
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Repare que se existir um u que cabe um número finito de vezes no lado e na diagonal do 

pentágono ABCDE então também cabe um número finito de vezes no lado e na diagonal do 

pentágono interior determinado pelas diagonais.  

Veja, como 𝐴𝐸 = 𝐸𝐹 o segmento u caberia um número finito de vezes em [BF] = [𝐸𝐺] logo em 

[𝐹𝐺]. Como 𝐵𝐹 = 𝐹𝐻  também no novo pentágono u cabe um número finito de vezes no seu lado 

e diagonal. 

Agora podemos repetir este processo indefinidamente: nos sucessivos pentágonos u cabe um 

número finito de vezes nos seus lados e diagonais. 

Mas o comprimento do lado de um pentágono obtém-se retirando ao comprimento do lado do 

pentágono precedente mais de metade do seu valor: o comprimento do lado do pentágono 

maior é 𝐸𝐹 e 𝐹𝐺 <  𝐺𝐸. 

Ora, não é difícil provar que por este processo se obtêm lados de comprimentos arbitrariamente 

pequenos logo inferiores ao de u1: quer tentar provar?  

Nesses u não caberia um número finito de vezes, contra a hipótese, logo um tal u não existe. 

NOTA HISTÓRICA: Na Antiga Grécia, a descoberta de uma quantidade tal que não é possível 

dividir a unidade em partes iguais de forma a que ela seja igual à soma de um número finito 

dessas partes, ou seja, que não se consegue medir provocou tal perplexidade que tais 

quantidades foram chamadas de:  

                                                      “Irracionais“! 

                                                           
1 Eudoxus de Cnido, pai do célebre Método de Exaustão, que está na base do Cálculo Integral, usou esta   
  proposição para fundamentar a cobertura do círculo por pentágonos regulares com erros arbitraria-   
  mente pequenos. 
 

http://turnbull.mcs.st-and.ac.uk/~history/Biographies/Eudoxus.html

