
Oficina 03 – Geometria Fractal com 

Cartões 

 

1 Introdução 

 

Segundo a geometria que conhecemos (geometria 

euclididana), e que foram objeto de estudo de 

muitos matemáticos, encontra-se as seguintes 

definições: 

1. Ponto é o que não tem partes, ou o que não tem 

grandeza alguma. 

2. Linha é o que tem comprimento sem largura. As 

extremidades da linha são pontos. 

3. Linha reta é aquela, que está posta igualmente 

entre as suas extremidades. 

4. Superfície é o que tem comprimento e largura. 

5. As extremidades da superfície são linhas. 

6. Superfície plana é aquela sobre a qual assenta 

toda uma linha reta entre dois pontos quaisquer que 

estiverem na mesma superfície. 

Mais tarde, surgiu a definição de sólido que levou à 

generalização do conceito de terceira dimensão: 

“Um sólido é o que tem comprimento, largura e 

profundidade”. 

Na geometria do mundo que vivemos, observamos 

atentamente as formastortuosas dos caminhos, das 

costas oceânicas, dos vales, dos montes, das 

nuvens,do sistema vascular humano, das folhas, dos 

galhos de arbustos ou árvores e naforma dos 

brócolis ou de uma couve-flor.Esses objetos não são 

fáceis, para não dizer impossível, de se reproduzir 

com figuras geométricas euclidianas. Então as 

representamos com a geometria fractal, ou fractais. 

Fractais são objetos que podem ser obtidos 

geometricamente ou aleatoriamente, através de 

processos repetitivos aplicados indefinidamente 

apresentando determinadas características que por 

vezes são encontradas em formas danatureza. Essas 

características são: auto-semelhança, escala, 

complexidade e dimensão.Quantomaior for o 

número de iterações deste processo, mais detalhes 

serão apresentados e assim,nunca obteremos uma 

“imagem final". 

Uma figura é auto-semelhante se apresenta sempre 

o mesmo aspecto visual a qualquerescala que seja 

ampliada ou reduzida, ou seja, se parte de uma 

figura se assemelha à figuravista como um todo. 

Existem muitas formas da natureza, que apresentam 

estruturas de auto-semelhança e que apesar de não 

conseguirmos visualizar muitasescalas de 

ampliação, são discutidas sob o ponto de vista da 

geometria fractal.Paraestas formas da natureza, a 

noção de auto-semelhança deve ser vista 

cuidadosamente edeve ser encarada como auto-

semelhança aproximada, uma vez que, partesdestas 

figuras têm a mesma estrutura ou uma distribuição 

estatística idêntica masnãosãoreplicasexatas destas. 

 

2 Percepção de infinito 

 

A percepção de infinito está subjacente aos objetos 

fractais, pois estes são obtidos no limitede um 

processo de construção que se repete 

indeterminadamente e como tal, temos necessidade 

de atribuir um limite ao nosso campo de visão. Para 

os olhosda mente, um fractal é uma maneira de 

entrever o infinito. 

Não é, porém, fácil observar e entender tal conceito 

sem cunho prático como observou José Sebastião e 

Silva: “Ensinar matemática sem mostrar a origem 

e a finalidade dos conceitos é como falar de cores a 

um daltônico: é construir no vazio. Especulações 



matemáticas que, pelo menos de início, não estejam 

solidamente ancoradas em intuições, resultam 

inoperantes, não falamao espírito, não o 

iluminam." 

 

3Objetivo 

 

Ao final deste experimento o acadêmico deverá ser 

capaz de: 

 

→ entender conceitos como auto-

semelhançageometria fractal.  

→ entender os conceitos sobre perímetro, 

comprimento evolume ao trabalhar com a 

confecção de cartões fractais; 

→ solidificar o conhecimento sobre fractais. 

 

4   Material Utilizado 

 

 Papel de tamanho A4 ou maior 

 Régua 

 Esquadro 

 Borracha 

 Lápis 

 Tesoura sem ponta. 

 Calculadora (opcional) 

 

5   Procedimento Experimental 

 
5.1 Balão Fractal  

 

1. Dobre uma folha retangular de comprimento C e 

largura L ao meio de forma que a folha dobrada 

apresente dimensões C e L/2 (Figura 1);  

 

Figura 1: Procedimento inicial para montagem do 

balão fractal. 

 

2. Divida esta nova folha (dobrada) em 8 retângulos 

congruentes (Figura 2).;  

 

3. Recorte o lado menor dos dois retângulos que 

estão adjacentes a dobra e as bordas da folha e 

dobre a parte central para dentro (Figura 2);  

 

 

Figura 2: Segundo passo para a montagem do balão 

fractal. 

 

4. Repita o processo com o retângulo central. 

Quanto aos retângulos laterais, divida-os em quatro 

retângulos congruentes, recorte o lado comum aos 

dois que são adjacentes a dobra e dobre para dentro 

o retângulo mais interno.  

 

5. A cada iteração preencha a tabela da Figura 3. 

 

Etapa 
Número de 

Figuras 

Área da face do 

novo retângulo 
Volume total 

        

        

        

 

 



5.2 Triângulos de Sierpinski 

1. Dobre a folha da mesma forma que o primeiro a 

Figura 3. 

 

 

2. Divida esta nova folha (dobrada) em 32 

retângulos congruentes.  

 

3. Recorte a dobra central dafolhaparalela ao lado 

C/2 até a metade da folha e dobre para dentro. 

 

4. Repita este procedimento para os retângulos 

menores. 

 

5. A cada iteração preencha a tabela da Figura 3. 

 

Etapa 
Número de 

Quadrados 

Área da face do 

novo cubo 
Volume Total 

        

        

        

 

 

 

5    Questões Guia 

 

 (1) Mencione fractais que têm área, 

perímetro ou comprimento que tendem a zero. 

 (2) Note a auto-semelhança dos objetos a 

cada iteração. Iterando um número finito de 

vezes, é possível notar alguma diferença entre 

uma ampliação de uma parte da figura e de 

toda a figura? 

 (3) Qual é o processo para se obter um 

fractal ? 
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