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FRACTAIS: a complexidade e a auto-semelhança

dos padrões geométricos representadas com 
materiais concretos e tecnologia computacional 



Que formas geométricas podem ser observadas ao nosso redor?

O “mundo criado pelo homem”...

O mundo ao nosso redor



Quais destas formas podem ser observadas na natureza ? Onde ?

O mundo ao nosso redor



Qual forma geométrica seria usada para desenhar uma nuvem ?

E um raio ou uma árvore ?

O mundo ao nosso redor



A idéia de Euclides

 A areia se assemelha a uma superfície contínua e uniforme. Ela é composta por

pequenas partes visíveis.

 Euclides esforçou-se para tentar provar, matematicamente, que todas as formas da

natureza podiam ser reduzidas a formas geométricas simples (círculos, quadrados,

triângulos, etc.).



A idéia de Euclides

 Geometria Euclidiana traduz a harmonia da matemática, mas não está na natureza.

 Do ponto de vista grego, a natureza é uma coisa �”suja””, irregular. (Marcelo Cabral)



Como surgiram os 
fractais

Benoit Mandelbrot (1924 - 2010)

Tentou descrever matematicamente

objetos e formas naturais em

situações em que a Geometria

Euclidiana não era suficiente.

Em 1975 nomeou o termo fractal

para descrever objetos matemáticos

fragmentados e irregulares, cuja

estrutura se repete a diferentes

escalas.



Foi considerado um dos 16 cientistas mais revolucionários da história, ao lado de 

nomes como Darwin e Einstein.

 Primeiro homem a

descrever o mundo da

forma como ele é.

 Contornos desiguais podem

imitar as irregularidades

encontradas na natureza.

 Deixou claro que essas as

irregularidades da natureza

são de uma regularidade

impressionante.



O que a geometria fractal pode representar ?

 Equação matemática que representa a estrutura de uma nuvem;

 Um “sólido” geométrico de uma montanha;

 O comprimento de uma costa;

 As ramificações dos vasos sanguíneos;

 As formas de reprodução de uma bactéria numa lâmina de laboratório em função 

dos alimentos; 

 A previsão da evolução de uma empresa.



O que a geometria fractal pode representar ?

 A previsão da evolução de uma empresa.



FRACTAIS

Objetos que não 

possuem 

necessariamente 

dimensão inteira

Objetos que não perdem a 

sua definição formal à 

medida que são 

ampliados, mantendo a 

sua estrutura idêntica à 

original

Formas geométricas irregulares 

e fragmentadas que podem ser 

subdivididas em partes, e cada 

parte será uma cópia reduzida 

da forma toda

Formas igualmente 

complexas no detalhe e 

na forma global



Porque estudar fractais ?

Estabelece conexões com várias ciências;

Mostra deficiências da Geometria Euclidiana para o estudo de formas da natureza;

Utiliza a difusão e acesso às tecnologias computacionais nos vários níveis de

escolaridade;

Explora a beleza dos fractais para o desenvolvimento do senso estético;

Desenvolve a curiosidade, face ao caráter inesperado de cada iteração.

Franciele Buss Frescki Kestring

Priscila Pigatto



Propriedades

Auto-semelhança



Propriedades

Complexidade infinita

Video



Propriedades

Dimensão:

A dimensão de um fractal representa o grau de ocupação deste no espaço, estando

relacionada com o seu grau de irregularidade.



Propriedades

Dimensão:

L¹ = N.l¹ L² = N.i² L³ = N.l³



Propriedades

Dimensão:



Propriedades

Dimensão:



GEOMETRIA 

EUCLIDIANA
GEOMETRIA FRACTAL

Tradicional 

(mais de 2000 anos)
Moderna (25 anos)

Baseada em tamanho ou 

escala definida

Sem tamanho ou escala 

específica

Apropriada a objetos feitos 

pelo Homem

Apropriada a formas 

naturais

Dimensão no conjunto 

{0,1,2,3}

Dimensão no conjunto 

[0,3]

Descrita por fórmulas e 

equações

Uso de algoritmos 

recursivos
Franciele Buss Frescki Kestring    Priscila Pigatto



Conteúdos relacionados com 
Fractais

 Razão e Proporção;

 Área, perímetro e volume;

 Progressão Aritmética e Geométrica;

 Potenciação;

 Números Complexos;

 Probabilidade;

 Ângulos ;

Possíveis Relações Interdisciplinares:

Ciências, Geografia, Artes

Possíveis Articulações de Conteúdos:

Números e Álgebra, Geometrias, 

Grandezas e Medidas (varia conforme a 

série abordada)



Origami Fractal

Cartão Fractal

Fractal Triminó

Árvore Pitagórica no Geogebra



Priscila Pigatto

Franciele Buss Frescki Kestring   

A computação gráfica é uma área que se encontra em franca expansão. O que muita 

gente não sabe é que algumas das imagens mais belas e complexas são feitas por 

processos simples que se repetem várias vezes. Veja as etapas de criação do ramo 

abaixo:

Computação



A arte fractal é criada utilizando-se funções matemáticas e transformando os resultados 

dos cálculos em imagens, animações, música ou outro tipo de mídia.

Arte Fractal











Arte



Arte



Arte



Arte



Arte



Arte



Calcular a soma dos perímetros de triângulos obtidos a partir da ligação dos pontos 

médios de um triângulo equilátero de 10 cm de lado.

Esquentando o cérebro.

Em toda progressão geométrica (a1, a2,

a3, ... , a n) de razão q, tem-se, para todo

natural n:

A soma dos termos de uma progressão

geométrica



Cartão Fractal



Cartão Fractal



Cartão Fractal



Cartão Fractal



Cartão Fractal



O Problema:

"Um casal de coelhos pode reproduzir-se após dois meses de vida e, a partir daí,

produz um novo casal a cada mês. Começando com um único casal de coelhos recém-

nascidos, quantos casais existirão ao final de um ano?"

Resposta: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55…

A sequência de Fibonacci: 
um padrão fractal 

presente na natureza



Com essa sequência de números a matemática pode definir formas fractais existentes 

no universo.

A sequência de Fibonacci: um padrão fractal 
presente na natureza

Vamos observar algumas características desta sequência:

a) Faça uma tabela com a série de Fibonacci;

b) Faça dois gráficos: um da dos números ímpares e outro dos números pares da 

sequência de Fibonacci;

c) Faça um gráfico da razão dos termos n/(n-1).



A sequência de Fibonacci: um padrão fractal 
presente na natureza



A sequência de Fibonacci: um padrão fractal 
presente na natureza



No universo existe uma “marca” conhecida como Fenômeno Simétrico da Natureza. 

Esta “marca”, é dirigida à proporção áurea, proveniente da Série de Fibonacci.

A sequência de Fibonacci: um padrão fractal 
presente na natureza

“Um segmento de reta se diz dividido em

média e extrema razão, se a razão entre

o menor e o maior dos segmentos é igual

à razão entre o maior e o segmento todo".

Euclides de Alexandria



Geometricamente temos:

A sequência de Fibonacci: um padrão fractal 
presente na natureza

a       b



O retângulo de Ouro



A espiral de Fibonacci



A espiral de Fibonacci



A espiral de Fibonacci



A espiral de Fibonacci



A espiral de Fibonacci



A espiral de Fibonacci



A espiral de Fibonacci



Arte Fractal








