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OS POLIEDROS E A SUCESIÓN DE FIBONACCI, ¿CASUALIDADE? 

TETRAEDRO HEXAEDRO (CUBO) OCTAEDRO DODECAEDRO ICOSAEDRO 

POLIEDROS REGULARES 

DELTAEDROS 
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Deltaedros son polie-
dros que teñen por ca-
ras, triángulos equiláte-
ros. 
 Resulta curioso 
que non exista o polie-
dro delta-18. 

5 Poliedros regulares son os poliedros que teñen por caras un só polígono regular. 
Son coñecidos como sólidos platónicos. 
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O  pasado curso, unha das actividades que des-
envolvimos no Obradoiro de Matemáticas de 
1º ESO foi a construcción de poliedros con-
vexos utilizando polígonos regulares, estu-

diando as súas propiedades e a súa clasificación. 
 Logo da clasificación nas diferentes familias 
(bipirámides, regulares, deltaedros e semirregulares) ob-
servamos que o número de poliedros de cada familia son 4 
térmos consecutivos da sucesión de Fibonacci. 
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SUCESIÓN DE FIBONACCI 
A sucesión de Fibonacci é unha serie de números, 
onde cada término obténse sumando os dous ante-
riores: 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55... 
Esta sucesión aparece en moitas manifestación da 
natureza como: crecemento de seres vivos, nº péta-
los dalgunhas flores, formación da espiral de Dure-
ro, formación das piñas,... 



TETRAEDRO  
TRUNCADO 

CUBOCTAEDRO TETRAKAIDECAEDRO 
 (POLIEDRO DE  KELVIN) ICOSIDODECAEDRO TRONCOICOSAEDRO 

TRONCOHEXAEDRO TRONCODODECAEDRO COSIHEXAEDRO ROMBICOSIDODECAEDRO 

TRONCOCUBOCTAEDRO TRONCOICOSIDODECAEDRO HEXAEDRO-ROMO DODECAEDRO  ROMO 

POLIEDROS SEMIRREGULARES 

P oliedros convexos semirregulares son os polie-
dros que teñen por caras dous ou máis polígonos 
regulares, de tal forma que cada vértice ten 
sempre a mesma configuración; é dicir, concu-

rren sempre o mesmo número e tipo de caras. 

 A utilidade destes poliedros pasa por as configuracións xeométri-
cas de balóns de futbol (troncoicosaedro e rombicosidodecaedro) ou 
futbol-sala (icosidodecaedro), bases para as cúpulas: bizantina 
(cuboctaedro) ou xeodésica (icosidodecaedro) e tamén no deseño de úti-
les decorativos (cosihexaedro). 
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