
Oficina 02 - Introdução a Potenciação 

Fractal 

 

1 Introdução 

 

Os padrões naturais exibem irregularidades e 

complexidades tão grandes que não podem ser 

adequadamente descritos com a geometria 

euclidiana “clássica”. Para objetos destas classes 

foram criadas “geometrias alternativas”, que 

utilizam outras estruturas descritivas, como a 

Geometria Fractal, que é uma extensão da 

geometria clássica, aliada ao desenvolvimento da 

informática. 

Os fractais são objetos geométricos que ao serem 

divididos em partescada vez menores guardam 

semelhança com os originais, propriedade que 

osdiferencia das outras figuras geométricas. Esta 

característica recebe o nome de auto-similaridade. 

Outra notável propriedadedessas figuras 

matemáticas está em relação à área, já que alguns 

fractaispossuem área igual a zero, como é o caso do 

triângulo de Sierpinski, o qual será utilizado em 

nossa atividade. 

Existem duas categorias defractais: os geométricos, 

que repetem continuamente um modelo padrão e 

osaleatórios, que são feitos através dos 

computadores. No nosso caso, emparticular, é 

utilizado um fractal geométrico, como iremos notar 

através da suaconstrução. 

 

2Potenciação 

 

Vamos começar definindo, de maneira simples e 

direta, que a potenciação de um número a nada 

mais é do que a multiplicação de a por ele mesmo 

um número n de vezes (sendo n inteiro e positivo).  

 

Ou seja: 

                                      (1) 

 

Onde se estabeleceu a notação a
n
 para indicar de 

forma resumida e simplificada esse 

produto.Denomina-se adebase da potênciae 

ndeexpoente ou grau da potência. Lê-se a 

representação simbólica a
n
 como “potência n de a” 

ou “potência enésima de a” ou ainda “a elevado a 

n“. 

Vamos observar nos fractais que existe uma relação 

numérica de potenciação conforme cada figura 

surge. 

 

3 Objetivo 

 

Ao final deste experimento o acadêmico deverá ser 

capaz de: 

→ entender conceitos como auto-semelhança e 

dimensão fractal.  

→ reconhecer uma seqüência numérica, estimar a 

quantidade de peças em cada iteração, organizar 

dados em tabela.  

 

→ conhecer e identificar alguns fractais como o 

“Triminó” e o Triângulo de Sierpinski; 

 

→ realizar operações simples de potenciação. 

 

4   Material Utilizado 

 

 243 blocos de madeira com ladosde 2 

centímetros para cada grupo. 



 Régua 

 Esquadro 

 Borracha 

 Lápis 

 

5   Procedimento Experimental 

 

1. Resolver o seguinte problema e discutir os 

resultados: 

“Um boato propaga-se da seguinte forma: uma 

pessoa inventa uma história, contam para outras 

duas, que contam para outras quatro e assim por 

diante. No momento em que 512 pessoas tomam 

conhecimento do boato, qual será o total de pessoas 

a par da história?” 

 

2.O triângulo de Sierpinski (introdução e 

construção): 

 

Regra geral: “dividir o triângulo em 4 partes 

iguais e retirar a parte central. Acada triângulo 

restante é aplicada a mesma regra, infinita vezes.” 

 

 Começando com um triângulo retângulo de 

catetos com 16 centímetros de comprimento. O 

triângulo de Sierpinskiutilizava um triângulo 

equilátero com a base paralela ao eixo 

horizontal,mas qualquer triângulo pode ser 

usado. 

 Marque pontos no meio de cada um dos seus três 

lados e ligue-ospor traços (cada lado deve ter 

metade do tamanhooriginal). 

 

 

 

OBS: O fractal propriamente dito só é obtido 

quando o processo do algoritmoé repetido infinitas 

vezes, mas à medida que o número de interações 

aumenta, aimagem obtida tende a se tornar cada vez 

mais parecida com o fractal. 

 

3. Completar a Tabela: 

 

Fase Número de Triângulos 

1  
 

2  
 

3   

4   

5   

 

Observar que a potenciação não é apenas a 

multiplicação de números iguais. Ela dáideia de 

quantidade.Aatividade mostra que os números que 

aparecem usando o triângulo Sierpinskisão 

arepresentação matemática da quantidade de 

triângulos que pode-se obterusando apenas a regra 

apresentada da potenciação. 

 

4. Fractal Triminó 

 

 Para se construir tal fractal, deve-se pegar 

pecinhas quadradas (ou cubinhos) e, 

primeiramente fazer a conexão de 3 quadrados 

em forma de L, de modo que este será um fractal 

triminó de nível 1.  

 Para obter o fractal de nível 2 devemos montar o 

triminó nível 1 em cada “ponta”(nos 2 cubos que 

se encontram na ponta do L), obtendo-se assim 

um fractal triminó de nível 2. 



  Repete-se o processo empregado na obtenção 

do fractal de nível 2 para se obter o fractal de 

nível 3. Os passos para obtenção dos próximos 

níveis são análogos.  

 

5. Após a construção desse fractal, pode-se explorar 

a quantidade de peças que foram utilizadas em cada 

iteração, e construir a tabela abaixo.  

 

Fase Número de Quadrados 

1  
 

2  
 

3   

4   

5   

 

6. Crie seu próprio fractal, usando desenho 

geométrico, algarismo ou até mesmo letra do 

alfabeto. O processo de construção dos fractais de 

nível superior ao tomado de molde é análoga ao 

processo para o fractal triminó, descritos 

anteriormente.  

 

7. Após a construção determine a potência que 

defina a quantos “objetos” existirão na enésima 

interação. 

 

6    Questões Guia 

 

 (1) O que é um fractal? 

 (2) Quais objetos da natureza podem ser 

considerados fractais ? 

 Utilizando o modelo do Triângulo de 

Sierpinski calcule a área do triângulo pintado 

de preto em cada interação. Qual é a área do 

enésimo triângulo 
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