
Oficina 04 – Arte e Música Fractal 

 

1 Introdução 

 

A Ciência dos Fractais apresenta estruturas 

geométricas de grande complexidade e beleza 

infinita, ligadas às formas da natureza, ao 

desenvolvimento da vida e à própria  

compreensão do universo.  

A arte fractal é criada utilizando-se funções 

matemáticas e transformando os resultados dos 

cálculos em imagens, animações, música ou outro 

tipo de mídia. A música fractal transforma os 

resultados do cálculo em sons.  

Com fractais aplicados ao conhecimento do 

funcionamento do universo, calculados com 

potentes computadores, podemos não só simular o 

nascimento de mundos e o crescimento celular do 

DNA, mas o artista pode usar sua sensibilidade para 

selecionar nessa nova paleta eletrônica, as imagens 

ou sons que deseja para representar sua arte. 

A música fractal, tal como os fractais, é o resultado 

de um processo repetitivo no qual um algoritmo é 

aplicado múltiplas vezes para elaborar a sua 

anterior produção.  

Existem três observações pertinentes que 

relacionam a música com os fractais: 

 Uma das características dos fractais que 

foram encontrados com um relativo 

interesse musical é a auto-semelhança. 

 

 As técnicas analíticas da música clássica de 

Henrich Schenker refletem as partes de uma 

forma musical como estruturas auto-

semelhantes. 

 

 Certos procedimentos composicionais que 

constroem o novo material musical através 

de transformações sistemáticas de certos 

materiais podem resultar em estruturas 

musicais claramente auto-semelhantes. 

 

 Como os números podem fazer música ? 

 

Lars Kindermann escreveu um programa que faz 

contas. E como ele está sendo executado em um 

computador as contas são feitas em notação binária. 

Em seguida, ele acrescentou dígitos nestes números 

binários (contando-os) e para cada dígito associou 

uma nota, como por exemplo: c para uma soma de 

1, d para 2, e para 3, etc. Assim a melodia é 

criadoa(Figura 1). 

Note que tocando apenas cada segundo tom resulta 

na mesma melodia. Este é o resultado da auto 

semelhança desta série de números. Ele explora um 

novo tipo de simetria, intimamente relacionado com 

a invariância de escala dos fractais: dentro da 

seqüência, você pode encontrar uma ou várias 

cópias perfeitas de si mesmo. 

 

Figura 1: relação entre a notação binária e os tons 

musicais do software Musinum. 



 

2 Objetivo 

 

Ao final deste experimento o acadêmico deverá ser 

capaz de: 

 

→ entender a criação artística fractal através da 

interatividade;  

→ criar suas próprias músicas a partir da 

recursividade numérica de tons musicais 

sobrepostos (música fractal); 

→ entender que os fractais como arte produzem 

imagens ímpares e muito apreciadas; 

 

3   Material Utilizado 

 

 Computadores com acesso a internet; 

 

 Computadores com o software Musinum 

instalado 

 

 

4   Procedimento Experimental 

 

1. Música fractal: ao abrir o software Musinum 

você irá perceber que existem poucas opções. Na 

barra de tarefas os botões em destaque são: 

 

Comece ou continue a tocar a música. 

 

Pare ou pause a música 

     

     Mostra o contador 

 

                  Muda e mostra o tempo: 

funciona como um metrônomo em batimentos por 

minute. Faixa: 60 – 600 batimentos por minuto, o 

padrão é de 240 batidas. 

 

                 Clique  para  exibir  e  editar uma              

                  voz. Botão direito do mouse 

para alternar a voz entre ON / OFF. Vozes ativas 

são exibidas em negrito. 

 

Agora vamos criar uma música fractal. O 

procedimento é simples. Na Figura 2 é apresentada 

a janela onde será editado o primeiro instrumento 

da música e sua respectiva melodia recursiva. 

Primeiramente escolhe-se um instrumento em 

Instrument. Depois se deve marcar o caixa logo 

abaixo de On para que você possa ouvir o 

instrumento. Ele irá seguir um padrão de repetição 

dos seus tons que é calculado matematicamente 

com base nas opções selecionadas. Para alterar o 

“passo” da melodia são utilizadas as abas step, 

base, start e modulo são utilizadas para mod (para 

melhor esclarecimento visualizar o Anexo 1). Tente 

algumas combinações e observe como a música 

muda. 

 

 

 

Figura 2: interface da janela de edição/criação da 

música fractal 



O software permite alterar as notas (tornando o som 

mais grave ou agudo em Note) e a velocidade da 

música em Speed. 

O software em si é bem intuitivo. Basta usar a 

criatividade e criar sua própria música fractal 

baseada em equações matemáticas. 

 

2. Arte fractal: a arte fractal descrita anteriormente 

a partir da utilização de um aplicativo disponível 

através do link: http://weavesilk.com/. 

Ao acessar o link nos depararemos com uma 

imagem sendo construída em um fundo negro. 

Basta clicar em qualquer lugar da tela para que 

comecemos a fazer arte. No canto esquerdo superior 

observamos um pequeno painel (Figura 3) 

constituído de dois quadros com as palavras New e 

Share. O primeiro quadro é utilizado para começar 

uma nova criação (apagando a criação anterior) e o 

segundo é utilizado para compartilhar sua imagem 

em redes sociais a partir de um link gerado no site. 

As figuras abaixo dos painéis são descritas na 

Figura 03. 

 

 

 

Figura 3: painel com as funções básicas do 

aplicativo Silk 

 

 

Ao clicar em controles serão exibidas algumas 

opções (Figura 4) como a simetria e quantidade de 

pontos utilizados para desenhar, cores, opções de 

espelhamento e de “espiralamento” dos pontos.  

A utilização do aplicativo é muito simples: basta 

escolher as opções que mais lhe agradam (ou as que 

deseja testar) e segurar o ponteiro do mouse 

pressionado na tela o tempo que achar necessário. 

Ao pressionar o ponteiro do mouse por um tempo 

prolongado serão geradas imagens a partir de 

funções recursivas definidas pelos programadores. 

A escolha de quando parar e em qual caminho a 

função/algoritmo irá colorir a tela é sua. Explore as 

diferentes geometrias e cores do aplicativo e crie 

imagens fractais interativas. É possível salvar a 

imagem gerada e defini-la como plano de fundo da 

área de trabalho do computador.  

 

 

Figura 4: Painel de controles do aplicativo Silk 

 

http://weavesilk.com/


 

5    Questões Guia 

 

 (1) Como a música pode se relacionar com 

um fractal? 

 (2) Como a arte se relaciona com o 

geometria fractal? 

 (3) Tente representar algo da natureza com 

o aplicativo Silk gerando uma imagem 

fractal .  
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Anexo 1 

Orientações acerca das opções do software 

MusiNum. 

 

 On: Ativar ou desativar a voz 

 Step: Define o “valor-do-passo” da fórmula 

(multiplicador) da voz (padrão: 1).  

 Base: Define o valor de base, ou seja, o sistema em que 

os números serão representados (por exemplo, 2 para 

números binários ou 10 para o sistema decimal) 

 Start: Define o valor-de-início (deslocamento) para a voz 

(padrão: 0) 

 Modulo: Toma o resultado mapeando valores 

entre 0 e valor definido (default: 0 significa que 

nenhuma operação é realizada) 

 Speed: Diminua a velocidade da voz (padrão 1: significa 

que a voz tem a mesma velocidade que o contador) 

 Mode: All toca um tom para cada contagem 

New (padrão) toca um tom apenas se o 

resultado da fórmula tiver mudado: duas ou mais 

notas iguais sucessivas são combinadas para uma 

nota longa. 

Same reproduz tons apenas quando o último tom 

foi o mesmo 

Rising reproduz tons apenas quando forem 

mais altos que o ultimo tom 

Falling reproduz tons apenas quando forem 

mais baixos que o ultimo tom 

Rhythm toca somente o som 

especificado em Note para um número 

ímpar de dígitos "1" no resultado. Tente 

com o canal de bateria midi (9 ou 15) 

 Note: Especifica a nota que é tocada para um 

dígito "1" (default: c ') Range: C3 (muito grave) 

para c'''' (muito agudo). Os botões para cima e 

para baixo movem uma oitava. 

 Key: major (padrão) 

minor  

diatonic 

pentatonic 

Rhythm toca apenas o tom especificado em 

Note para um número ímpar de dígitos “1”.  

user-definable pode ser editado com o 

botão  

Hold normal (padrão) 

legato Notas são tocadas por muito tempo, 

como se usasse o pedal de um piano 

staccato Notas são tocadas por pouco 

tempo 

 Vol: Muda o volume 

 Pan: Move o instrumento para a esquerda ou 

para a direita nos alto-falantes do estéreo. 

Pressione o botão para centralizar o som  

 Instrument: Seleciona um dos 128 instrumentos 

(padrão: piano) 

 Channel: Direciona a saída para um canal MIDI 

específico (0-15) 

 


