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A Sección Áurea e as súas Aplicacións Contemporáneas 

 
 
 
 
 

 O concepto da sección ou proporción áurea no mundo da arquitectura defínese como o 

proyectamento e deseño de proporcións directas matemáticas, onde un obxecto especifico 

alcanza dentro dunha figura xeométrica.  

 

 

 
 

 

 As aplicacións da sección áurea admíranse moito ao nivel mundial xa que configurar unha 
estrutura arquitectónica a unha figura xeométrica leva precisión ao detalle e un gran enfoque a 
figuras de maneira organizada e secuencial. 
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 Coliseo de Roma  
 
 
 
 As aplicacións da proporción áurea pódense notar naqueles traballos e deseños 
arquitectónicos durante a idade medieval, como os castelos gregos, estruturas coloniais, como 
tamén romanas onde O Coliseo de Roma xoga un papel importante nesta devandita 
representación. Pódese pensar que a proporción aurea cabe dentro da idea que o deseño das 
estruturas cabe dentro dunha figura xeométrica a cal é atractiva ao contemplar, observar, debuxar 
e construír debido á súa perfección ao detalle e corpo. 
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 Logo Apple Inc. 
 
 
 
 No mundo contemporáneo pódense equilibrar certas aplicacións de sección aurea en 
diversas pinturas e traballos de arte que van máis aló da arquitectura. Entre estes destácase a 
pirámide do Museo de Louvre en Paris, Francia; os deseños da mazá da empresa Apple, Inc.; 
diversos cadros de pinturas homenaxeadas como A Ascensión de Cristo por Salvador Dalí e 
outros diversos traballos por pintores e artistas Europeos. 
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 Notre Dame, París  
 
 
 
 Pódese notar contemporáneamente que se desenvolveron diversos programas de software 
que permiten chegar máis a fondo dentro da tecnoloxía e precisión que a sección aurea 
representa, un destas aplicacións tecnolóxicas é a Casa da Moeda Chinesa situada en Bolivia, a 
cal foi construída actualmente totalmente por tecnoloxías, deseños e programas de software 
dedicados ao desenvolvemento e creación de estruturas que conteñan sección aurea. 
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 A arquitectura contemporánea segue utilizando a proporción aurea en diferentes 
estruturas, o concepto de sección áurea foi reivindicado durante o período da arquitectura 
moderna por Le Corbusier quen nos anos 40 desenvolveu un sistema de proporcións chamado 
Modulor no que a proporción de alturas estaba baseada na proporción aurea, pero non só Le 
Corbusier utilizou amplamente o concepto, de igual forma fíxoo Mies Van der Rohe, desta forma a 
proporción aurea mantén a súa vixencia ata os nosos días. 
 

 

 
Le Corbousier  
 
 
 
 Na arquitectura a sección aurea atopa variadas e imaxinativas aplicacións, vexamos o 
caso do círculo áureo, círculo dividido en dúas seccións por dous radios, no cal o cociente da  
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división do ángulo maior entre o menor é igual ao número de ouro, Phi, a arquitectura aplica isto 
na pendente de cubertas a dúas augas, na angulación de muros e en xuntas de elementos 
estruturais e tamén decorativos. 
 
 
 
 A sección áurea tamén é aplicada na arquitectura contemporánea para o deseño de 
plantas, de tal forma que se logren ambientes armónicos e proporcionais ao tamaño total da 
planta, desta forma aplícanse separacións e tamaños proporcionais para estancias, xardíns, 
escaleiras, mediante as seccións e gradación dun rectángulo áureo. 

 
 
 

 
 
 
 Un exemplo do uso da sección áurea na arquitectura contemporánea é A Casa G (G 
House) en Ramat Hasharon, Israel, do grupo Paz Gersh Architects, un proxecto do ano 2011 no 
que o deseño das fachadas expúxose a través da análise precisa de proporcións utilizando a 
proporción áurea, o concepto pódese apreciar ao longo de toda a casa. 
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