
Oficina 01 – Introdução a Geometria 

Fractal 

 

1 Introdução 

 

A geometria fractal surgiu dentre outros motivos 

visando representar o contorno de uma nuvem, de 

costas marítimas, de uma folha ou um floco de 

neve. A geometria clássica fornece apenas uma 

aproximação para estas estruturas. A geometria 

fractal é uma extensão da primeira, e pode ser 

utilizada para construir modelos capazes de 

representar as formas da natureza. As principais 

propriedades que caracterizam os fractais são 

a auto-semelhança e a complexidade infinita. 

A auto-semelhança é a simetria através das escalas 

que consiste em cada pequena porção do fractal 

poder ser vista como uma réplica de todo o fractal 

numa escala menor. A complexidade 

infinita prende-se com o fato de o processo gerador 

dos fractais ser recursivo, tendo um número infinito 

de iterações. 

Nem comprimento nem área servem para medir o 

tamanho dos objetos fractais. Os fractais são "mais" 

do que linhas, e "menos" do que superfícies. O que 

podemos medir é um número que caracterize o grau 

de desordem de um fractal, conhecido como 

dimensão fractal. 

Pode-se entender intuitivamente essa ideia 

compreendendo que uma linha desordenada em um 

plano preenche mais espaço que uma linha reta, que 

tem dimensão 1, porém menos espaçoque um plano, 

que tem dimensão 2. Quanto mais denteada for a 

linha, mais perto de 2 estará sua dimensão fractal. 

 

Fig. 1: Uma linha desordenada no plano ocupa mais 

espaço que uma linha reta 

 

A formulação matemática pra dimensão fractal 

surge da relação entre uma figura geométrica de 

lado L e a quantidade N de cubos ou quadrados de 

lado l necessários para cobrir toda a figura: 

 

Fig. 2: Um cubo de aresta L é divido em N cubos de 

aresta l 

 

Observando a figura acima podemos dizer que a 

área de uma quadrado de lado l é ( l )
2
. Podemos 

dizer também que a área da face do cubo de lado L 

é do cubo N .( l )
2
. O mesmo raciocínio pode ser 

aplicado a figuras de mais de duas dimensões:  

 

                                         
 

(1) 

 

Quando o expoente d indica um valor fracionário, é 

chamado fractal. Na Equação (1): 


 d = DF: índice crítico que caracteriza o 

sistema a ser estudado 


 l: Escala ou resolução com que o sistema 

está sendo estudado 

A dimensão fractal é deduzida a partir da Equação 1 

como se segue: 



              
  

 

 

                    
  

             

 

    
           

       
        

      

       
 (2) 

 

Simplificadamente a dimensão fractal pode ser 

calculada por:  

    
     

        
(3) 

 

2Objetivo 

 

Ao final deste experimento o acadêmico deverá ser 

capaz de: 

 

→ entender conceitos como auto-semelhança e 

dimensão fractal.  

→ entender os conceitos sobre perímetro, 

comprimento, limites e área ao trabalhar com a 

confecção de fractais; 

→ conhecer e identificar alguns fractais como o 

“Fractal de Vicsek”, o Triângulo de Sierpinski e o 

Conjunto de Cantor; 

→ realizar operações simples em softwares como o 

Excel. 

 

3   Material Utilizado 

 

 Cartolina ou papel milimetrado 

(recomendado) 

 Régua 

 Esquadro 

 Borracha 

 Lápis 

 Computadores com Excelinstalado. 

 

4   Procedimento Experimental 

 

1. Triângulo de Sierpinski: Começando com um 

triângulo retângulo de catetos com 16 centímetros 

de comprimento, desenham-se pontos no meio de 

cada um dos seus três lados e ligam-se os 

pontos.Obtemos então quatro triângulos 

congruentes quesão semelhantes ao original, com 

razão de semelhança igual a 1/2. Colorindo o 

interior do triângulo central e repetindo 

sucessivamente oprocesso nos triângulos restantes, 

obtemos o triângulo de Sierpinski. 

                                   

 

2. Durante a confecção do fractal deve-se preencher 

a tabela a seguir: 

 

Etapa 
Nº de 

buracos 

Área de um 

novo buraco 

Área total 

removida 
Perímetro 

          

          

          

 

3.  OConjunto de Cantor: No softwareExcel pinte 

um segmento de comprimento L = 27 células 

(caixas na planilha do software).  Divida-o em 3 

partes iguais, retire o interior da parte central e pinte 

o resultado abaixo do segmento anterior. Repetindo 

sucessivamente o processo em cada intervalo 

restante, obtém-se, como objeto limite, o fractal. 

 



4. Durante a confecção do fractal deve-se 

preencher a tabela a seguir: 

 

                           

 

Etapa 
Nº de 

segmentos 

Comprimento de 

um segmento 

Comprimento 

total 

        

        

        

 

5. Fractal de Vicsek: no software Excel pinte um 

quadrado de lados iguais a 81 células. Divida este 

quadrado em 9 quadrados menores e pinte de outra 

cor os quadrados dasarestas (“quinas”)do quadrado 

de modo a formar uma cruz.Repita o processo para 

cada quadrado menor que foi gerado. 

6. Durante a confecção do fractal deve-se preencher 

a tabela a seguir: 

 

                              

 

7.  Utilizando os resultados encontrados nas tabelas, 

utilizar a Equação 3 para calcular a dimensão fractal 

de cada um dos fractais gerados. 

 

 

 

 

 

 

 

5    Questões Guia 

 

 (1) O que é um fractal? 

 (2) Quais objetos da natureza podem ser 

considerados fractais ? 

 (3) Faça no software Excel outro fractal de 

Vicsek seguindo o exemplo abaixo e 

calcule sua dimensão fractal. 
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