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Sumário 

• A interdisciplinaridade e o Ensino de Ciências 
• Os fractais na Física 
• O que é um fractal 
• Dimensão Euclidiana e dimensão fractal 

– Escalas logarítmicas e gráficos log-log  
– Medida da dimensão de uma esfera fractal 

• Dimensão fractal de litorais 
– Cálculo da dimensão fractal de Ilhabela, SP 

• Os fractais na natureza 
• Os quadros de Pollock e os fractais 
 



Interdisciplinaridade e o  
Ensino de Ciências 



 



Física e Interdisciplinaridade 



Até o Séc. XIX 

• Galileu Galilei 

 

• Isaac Newton 

 

• James Clerk Maxwell 

 

 

 



Anos de ouro do Séc. XX 

• Albert Einstein 

 

• Erwin Schrödinger 

 

 



Projeto Manhattan 

• 130 mil pesquisadores e 
técnicos 

• 25 bilhões de dólares 

• 180 mil mortos 

 

 

 



Transistor, 1948 

• John Bardeen, William Shockley and Walter 
Brattain. 

• Bell Labs 



Depois da revolução tecnológica dos 
transistores: 

• As técnicas de medidas ficaram mais e mais 
sofisticadas.  

• Começamos a manipular átomos e partículas. 

• Algumas contas que nunca puderam ser 
realizadas começaram a ser feitas em 
supercomputadores. 

• Os problemas específicos de Física (associados 
a átomos, moléculas, radiação) começaram a 
se tornar cada vez mais raros.  



A Física torna-se interdisciplinar 

• Conhecimentos de termodinâmica, de 
mecânica e de radiação passaram a ser 
aplicados (por físicos) em problemas de outras 
áreas do conhecimento (em colaboração com 
outros pesquisadores). 

 

• Ciências dos materiais, química, biologia, física 
médica, indústria do petróleo, mercado 
financeiro, cérebro, consciência, etc.  



Fractais 



Fractais 
• O termo “fractal” vem do latim “fractus”, que quer 

dizer quebrado, incompleto e foi utilizado pela primeira 
vez por Mandelbrot na década de 1970, para definir 
essas estruturas. 
 

• Um fractal é  
– um objeto onde cada pequena parte sua repete o padrão 

original do objeto; 
– apresenta similaridade quando observada em diferentes 

escalas; 
– Tem uma aparência áspera, quebrada. 
– Apresenta dimensão intermediária entre as dimensões 

Euclidianas. 



http://classes.yale.edu/fractals/ 

http://classes.yale.edu/fractals/IntroToFrac/SelfSim/SelfSim.html


Fractais e sua origem 

• Os fractais sempre existiram. 

• Na matemática, eram chamados de “curvas 
monstruosas”, por seu comportamento. 

• Medidas similares a fractais existiam em 
diversas áreas, com geografia e alguns ensaios 
de arte, por exemplo. 

• Os computadores permitiram resolver 
iterativamente algumas soluções que antes 
não teriam respostas. 



Física e fractais 

• Sistemas complexos, com muitos corpos, ou 
com muitos dutos, como cardumes de peixes, 
pulmão ou campos de petróleo; 

• A distribuição do cinturão de asteroides; 

• A distribuição de galáxias; 

• A formação de superfícies; 

• A caracterização de plantas e do espaço em 
nossa volta.  





Fractais em Química 



Fractais em Química 



Regra de formação 



Regras de formação 

• Recursividade, repetição de um padrão de 
formação 













Pentágono de  
Albrecht Dürer 

• Existem controvérsias, 
mas se não foi quem 
inventou o pentágono de 
Dürer, foi quem o 
divulgou, perto de 1500! 

 

• Caracteriza a construção 
de um fractal. 


