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 Resumo 

  

Recentes observações revelam que modelos matemáticos euclidianos, já muito 

bem estabelecidos, por necessidade procuram reproduzir a geometria da natureza. Desta 

forma, apresentam-se incompletos e, em determinadas situações, inadequados para o 

problema requerido. Muitas das formas encontradas na natureza não são círculos, 

poliedros, triângulos, esferas ou retângulos. Enfim, não são simples curvas, superfícies 

ou sólidos, conforme definidos na geometria clássica de Euclides. Por construção, é 

possível explicar determinados fatos decorrentes em espaços de dimensão fracionária, 

que não se encaixam na geometria euclidiana. Uma vez que as ferramentas matemáticas 

estão limitadas ao espaço euclidiano, características físicas que vão além desse limite, 

não podem ser tratadas e muito menos previstas. 

A partir daí, surgem impasses de como o campo elétrico, gerado por uma 

distribuição fractal de cargas se comporta nessas geometrias como: A poeira de Cantor e 

os Anéis de Cantor. Por este fato recorre-se, ao formalismo da geometria fractal para 

obtenção destes campos eletrostáticos. Para algumas das regiões do espaço, ocorre a 

necessidade da determinação de um formalismo geral do campo elétrico, onde, 

𝐸 (𝑟) ~ 1/ 𝑟2− 𝐷𝑞, em que r refere-se à posição em planos de simetria da distribuição, a 

partir da origem e 𝐷𝑞 a dimensão efetiva da distribuição em questão. 
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1 Introdução 

 

Durante séculos, a geometria euclidiana foi considerada o melhor modelo para 

descrever o mundo em que vivemos. Euclides desenvolveu vários estudos sobre as 

formas de objetos planos, porém, objetos complexos como uma árvore, por exemplo, 

não tinham definição de forma e dimensão. Os fractais fazem parte da teoria do caos 

que estuda fenômenos complexos que não são possíveis de se prever. A ideia dos 

fractais teve origem no trabalho de alguns cientistas entre 1857 e 1913. Com este 

trabalho passou-se a conhecer alguns objetos, considerados como “monstros”, que até 

então, se supunha não terem grande valor científico. Em 1875, Karl Weierstrass (1815 – 

1897), encontrou o exemplo de uma função com a propriedade de ser continua em todo 

o seu domínio, mas em nenhuma parte diferenciável.  

Mas o termo fractal surgiu em 1975, quando Benoit Mandelbrot pela primeira, 

dele fez uso. Mandelbrot sentiu a necessidade de encontrar um nome para descrever a 

geometria, com que buscava representar as reais formas da natureza. Com o auxílio de 

um dicionário de latim, o resultado foi à obtenção do adjetivo fractus, do verbo frangere 

cujo significado é: fazer em pedaços, quebrar, destroçar, frangir. Daí foi criada a palavra 

fractal.  

Tecnicamente, um fractal é um objeto que apresenta invariância na sua forma à 

medida que a escala, sob o qual o mesmo é analisado, é alterada, mantendo-se a 

estrutura idêntica à original.  

Partindo do conceito de fractal, e acoplando este, ao conceito de campo elétrico, 

verifica-se que: no estudo da eletrostática nos deparamos em geral, com distribuições 

simples de cargas: esferas, planos, cilindros, linhas, pontos etc. Desta forma, os objetos 

carregados eletricamente possuem geometria euclidiana e podemos assim escrever 

explicitamente a densidade de cargas 𝜌(𝑟0). A pergunta que fica é:E se a distribuição 

não obedecer a geometria de Euclides? A esta pergunta procuraremos resposta neste 

trabalho. 

  

 

 

 

 

 

 

 



2 Revisão Bibliográfica  

  

Muitos foram os matemáticos que ao longo dos tempos se dedicaram ao estudo 

de comportamentos naturais, como por exemplo, o movimento dos planetas. Com o 

objetivo de tornar a natureza simples e compreensível, daí foram surgindo novas teorias 

que formavam bases matemáticas sólidas e que descreviam e formalizavam os 

fenômenos. No final do século XIX e início do século XX, alguns matemáticos como: 

Cantor, Koch, Sierpinski, Peano e Hilbert investigavam objetos, que punham em 

discussão algumas das bases matemáticas da época, relacionadas com a análise, álgebra 

e geometria. Estes objetos foram considerados “casos patológicos” ou “monstros 

matemáticos”. 

O “conjunto de Cantor” ou ainda “poeira de Cantor” é gerado através de um 

processo de remoção de alguma parte da figura inicial. Este conjunto é um subconjunto 

infinito de pontos no intervalo unitário [0,1], a sua construção numérica permite-nos 

obter a ideia de um subconjunto fechado de números reais. A construção geométrica 

permite-nos ter uma melhor percepção deste conceito, e leva-nos à estruturação de um 

fractal. Este é um fractal cuja dimensão de imersão é 𝑑 =  1. Sua construção segue 

duas etapas: interpolação e extrapolação. 

Para descrever melhor o comportamento das distribuições de cargas em um 

fractal (nosso caso poeira e anéis de Cantor), analisemos à priori, uma esfera de raio R 

com densidade ρ(𝑟0) = ξ𝑟0, ξ (constante de proporcionalidade), que cresce linearmente 

com o raio. Para qualquer distribuição de cargas, o campo elétrico gerado é, 

∮ �⃗⃗�.
𝑣

𝑑𝐴⃗⃗⃗⃗⃗⃗  = ρ/ 𝜀0                                            (1) 

E(4𝜋𝑟2) = 
ξ

𝜀0
 ∫ 2𝜋𝑟0

3𝑅

0
 d𝑟0 ⟹ E = 

𝜉𝑅4

8𝑟2
  = 

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑟2
                          (2) 

Pode-se definir o conceito de dimensão fractal de carga 𝐷𝑞, onde o 

correspondente eletrostático é a distribuição de cargas no espaço, ou seja, 

𝑄(𝑟) 𝛼 𝑟𝐷𝑞                                                   (3) 

 Onde 𝐷𝑞 é a carga total na intersecção entre a distribuição de cargas e uma 

esfera de raio 𝑟. A carga na intersecção com um círculo de raio 𝑟1 for 𝑄1 e outro de raio 

𝑟2 for 𝑄2 a dimensão fractal de carga 𝐷𝑞 corresponde a, 

𝐷𝑞 = 
𝑙𝑜𝑔 𝑄2 – 𝑙𝑜𝑔 𝑄1

log𝑟2−𝑙𝑜𝑔𝑟1
                                              (4) 

 Como log a – log b = log (
𝑎

𝑏
), temos: 



 𝐷𝑞 = 
log

𝑄2

𝑄1

𝑙𝑜𝑔
𝑟2

𝑟1

                                                       (5) 

 A partir desta definição de dimensão fractal, dar-se-á sequência a construção dos 

fractais de carga em dimensões de imersão 𝑑 =  1, onde todos serão baseados no fractal 

conhecido como Poeira de Cantor. 

 

 

3 Metodologia 

  

Como este projeto tem por finalidade utilizar ferramentas matemáticas mais 

sofisticadas, para aplicações em uma série de problemas, envolvendo distribuições de 

cargas elétricas que tenham uma simetria não euclidiana, tornou-se necessário o estudo 

referente a esse tipo de geometria fracionária, e assim verificar o comportamento do 

campo elétrico nestes objetos utilizando dois métodos: o método de extrapolação e 

interpolação no caso da Poeira de Cantor eletricamente carregada (barra). 

Através da equação (1), utilizamos a lei de Gauss que relaciona o fluxo do 

campo elétrico no interior de uma superfície hipotética com a carga dentro dessa mesma 

superfície, no caso à esfera com raio 𝑟 com densidade de cargas 𝜌. Assim, tanto 𝐸 

quanto 𝑑𝐴 são radiais, e o produto escalar tornam-se o produto dos módulos, constante 

em todos os pontos da superfície em análise. Porém, vale ressaltar que essa lei só é 

eficiente apenas em casos que envolva simetria. A eficiência da lei de Gauss consiste 

em utilizar a simetria das distribuições de carga para assim, calcular o campo elétrico 

com maior facilidade. 

Esse é o ponto de partida, para a criação dos fractais dos quais iremos fazer 

estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Resultados 

 

A geometria analisada é a Poeira de Cantor eletricamente carregada. Este fractal 

possui dimensão de imersão 𝑑 = 1 (Está contida em sua linha), representado pela figura 

1. 

 

Figura 1 - Construção da poeira de Cantor 

Como dito anteriormente, sua construção segue duas etapas: interpolação e 

extrapolação. Considerando assim, o segmento de reta [0,1] ao longo do eixo x 

(iniciador). 

i) Processo interpolação: nesta etapa retiramos a fração central c (1/3), 

deste processo surge, a figura geradora. Temos agora dois segmentos [0, 

1/3[ e ]2/3, 1], repetindo o processo infinitas vezes, o que nos leva a um 

conjunto infinito de pontos espalhados no intervalo, neste ponto a Poeira 

de Cantor ainda não é auto similar. 

 

ii) Processo extrapolação: copiamos o conjunto [0,1] anterior em [2,3], 

obtendo um objeto três vezes maior que o primeiro [0,3], chegando assim 

a um conjunto que se estende de 0 a ∞  (figura 2). 

                    
                   

A dimensão 𝐷𝑚 é, 

𝐷𝑚 = 
log2

log3
 =  0,6309. ..                                         (6) 



Variando o quanto retiramos na primeira etapa (𝑐 =  ½ 𝑜𝑢 ¼), obtemos 

dimensões diferentes, mas sempre entre 0 e 1. 

Construindo um fractal de carga tendo como o iniciador o segmento [0, L] 

linearmente carregado no eixo x de carga total Q. 

O motivo em determinar o fractal de comprimento L é que, quando realizado o 

processo de interpolação a retirada de “porções” de comprimento não retire junto a 

quantidade de carga contida nele. Se isto ocorrer, ao final não restará carga alguma. 

Nesse caso, a carga total será, 

𝑄(𝑛)  =  (1 − 𝑐)𝑛𝑄                                            (7) 

Onde n é o número de iterações e c a fração central, assim para o limite de n 

tendendo ao infinito, 

lim
𝑛 → ∞

(1 − 𝑐)𝑛  =  0                                       (8) 

 Aplicando o limite temos, (1 − 𝑐)∞𝑄 =  0. 

Agora verificaremos, que no processo de interpolação o gerador ao invés de 

simplesmente eliminar o segmento central, distribui as cargas da fração central c 

igualmente para [0,
𝐿(1−𝑐)

2
] U [

𝐿(1+𝑐)

2
, 𝐿]. 

A primeira geração n = 1 fica, 

𝑄(1)  =  (1 − 
1

2
)𝑄 =  

1

2
𝑄 

A segunda geração n = 2, 

𝑄(2) =  (1 − 
1

2
)
2

𝑄 =  
1

4
𝑄 

 

Com isso, conclui-se que 2𝑛 segmentos com carga (1/2)𝑛 𝑄, terá carga total Q 

permanecendo a mesma constante.  

 



Munido dessas ferramentas, agora tem-se a possibilidade de calcular o 

comportamento do campo �⃗⃗�(r) na Poeira de Cantor. Fazendo um fractal grande o 

suficiente, ] – 𝐿, 𝐿[ , limitando o processo de interpolação até uma geração N. Pelo fato 

de termos um conjunto finito e numerável de pequenas barras carregadas no qual, se 

fizermos 𝑙𝑖𝑚𝑁→∞ se torna um fractal. Ele como está é chamado de pré-fractal.  

                       

                    Figura 4.a                                                       Figura 4.b 

Figura 3 – a) Campo elétrico gerado pela distribuição de cargas na Poeira de 

Cantor, e b) campo elétrico gerado por duas cargas. 

Na figura 3.b o comprimento 𝑙𝑁 das barras é dado por, 

𝑙𝑁 = ( 
1

2
)𝑁 𝐿(1 − 𝑐)𝑁                               (9) 

Para um dado fractal 𝑙𝑁 < 𝑘 (parou o processo de iteração ao atingir a primeira 

geração, em que o comprimento das barras é inferior a k), assim o limite 𝑁 → ∞ torna-

se equivalente a 𝑘 →  0. 

Pela simetria da figura 3.b temos, 

�⃗⃗�(𝒓𝟎) = 
𝑄

4𝜋𝜀0 
 
𝑟− 𝑟′

|𝑟− 𝑟′|3
 = 

2 𝑄(𝑛) 𝑘 𝑟0

(𝑟0
2+ 𝑦𝑖

2)3/2
 ; 

Onde 𝑄(𝑛)  = ( 
1

2
)𝑁 𝑄. Portanto, 

�⃗⃗�(𝑟0) = 2 ∑
(1/2)𝑁

(𝑟0
2+ 𝑦𝑖

2)3/2𝑖  𝑄𝑘 𝑟0                       (10) 

 O conjunto 𝑦𝑖 define o fractal usado e depende de 𝐿, 𝑘 e 𝑐. 

 Agora, um fractal que pode ser construído girando a Poeira de Cantor [0, ∞[ em 

torno do eixo 𝑧, o resultudo é um conjunto de anéis auto similares de raio 𝑎. A carga é 

distribuída de duas formas: 

1) A densidade linear das cargas é a mesma em cada anel. 

2) A carga total de cada anel é igual. 



   

                         Figura 5.a                                                      Figura 5.b 

Figura 4 – a) Anéis de Cantor – A dimensão depende da distribuição das cargas nos 

anéis; b) Campo elétrico anel eletricamente carregado. 

 Devido a simetria cilíndrica deste ( em torno de 𝑧), temos �⃗⃗� (𝑟 𝜖 𝑧) = �⃗⃗�(𝑧) um 

pré-fractal. Como a carga na espira é distribuída de forma homogênea, tem-se uma 

densidade linear de carga 𝜆 sobre a circunferência. Logo, 

               𝜆 = 
𝑑𝑄

𝑑𝑙
=

𝑄

2𝜋𝑎
                                                 (11) 

 O campo �⃗⃗�, fica: 

�⃗⃗�(𝑟) =  
1

4𝜋𝜀0
∮ λ

𝑟 − 𝑟′

|𝑟 ⃗⃗⃗ ⃗− 𝑟′|3𝑐
 𝑑𝑙                                    (12)  

 Os vetores 𝑟 𝑒 𝑟′ podem ser escritos da seguinte forma, 

            𝑟 = 𝑧𝑘   e  𝑟′= 𝑥𝑖 + 𝑦𝑗̂  = 𝑎𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖 + 𝑎𝑠𝑒𝑛𝜃𝑗̂  

|𝑟 − 𝑟′|3 = (𝑧2 + 𝑎2)3/2 

 Assim, 

�⃗⃗�(𝑟) = 
λ

4𝜋𝜀0
∫

𝑧�̂�−𝑎𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖 − 𝑎𝑠𝑒𝑛𝜃𝑗̂   𝑎𝑑𝜃

(𝑧2+𝑎2)3/2

2𝜋

0
= 

λ

4𝜋𝜀0
 ∫

𝑧�̂� 

(𝑧2+𝑎2)3/2
𝑎𝑑𝜃

2𝜋

0
         (13) 

onde 𝑎𝑑𝜃 = 𝑑𝑙 (arco da circunferência). 

�⃗⃗�(𝑧) =  
λ

2𝜀0

𝑧𝑎

(𝑧2+𝑎2)3/2
�̂� =  

1

4𝜋𝜀0

𝑄𝑧

(𝑧2+𝑎2)3/2
�̂�                          (14) 

 Dependendo da quantidade de cargas,  

𝐸 (𝑧) = ∑
1

4𝜋𝜀0
𝑖

𝑧𝑄𝑖

(𝑧2+𝑎2)3/2
                                      (15) 



 Quanto maior o raio do anel, maior será a carga. Calculando 𝐷𝑞, considerando a 

poeira no estágio pré-fractal que gerou o conjunto de anéis e seja 𝐿 = 3 𝑒 𝑘 =

1 (retirada do terço central).  

 Pela figura 5, girando o conjunto, obter-se-á dois anéis de carga proporcional à 

area.  

 

   Figura 6 – Anéis de Cantor na fase pré-fractal 𝐿 = 3 𝑒 𝑘 = 1 

 A carga na intersecção desse objeto é uma esfera de raio 𝑟1 = 1 e 𝑄1 =  𝜌𝜋. Para 

𝑟2 = 3 𝑒 𝑄2 =  𝜌(6𝜋). Assim 𝐷𝑞 resultará, 

𝐷𝑞 = 
𝑙𝑜𝑔 𝑄2 – 𝑙𝑜𝑔 𝑄1

log𝑟2−𝑙𝑜𝑔𝑟1
 =  𝐷𝑞 = 

log
𝑄2

𝑄1

𝑙𝑜𝑔
𝑟2

𝑟1

   

𝐷𝑞 = 
log

𝜌6𝜋

𝜌𝜋

𝑙𝑜𝑔
3

1

 = 
log6

log3
 = 1,63093                                            (16) 

 Que tem a mesma dimensão das “Barras de Cantor”. Para frações c diferentes, o 

procedimento é o mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Conclusão   

  

Em muitos problemas físicos, o grande impasse em se determinar o 

comportamento de um campo elétrico, ou seja, o fluxo e a distribuição de cargas, se dá 

devido à forma geométrica do objeto em análise. A Lei de Gauss é a ferramenta 

matemática mais apropriada para investigar esse fenômeno, pois trata-se em gerar uma 

superfície gaussiana ou hipotética do objeto, sejam estes retângulos, circulos, esferas 

etc. 

 O passo primordial no cálculo (analítico) do campo elétrico foi escrever a função 

densidade de cargas 𝜌(𝑟0) no caso da esfera. Isso nem sempre é possível, no caso de um 

objeto de dimensão fractal carregado eletricamente. Uma das características desse tipo 

de objeto é sua não analiticidade, o que inviabiliza escrever sua densidade de cargas 

explicitamente. 

 Por isso houve necessidade de usar métodos matemáticos, em duas etapas como 

a interpolação e extrapolação. A primeira etapa foi de maior utilidade, nessa etapa a 

fração central c foi retirada e então restou apenas dois segmentos, e depois repetiu-se  

infinitamente esse processo até se obter uma poeira, a qual é chamada “Poeira de 

Cantor”. Da mesma forma, um outro fractal que se mostrou muito interessante foram os 

“Anéis de Cantor”, onde girou-se a Poeira de Cantor de [ 0, ∞[ em torno do eixo z, o 

resultado final foi um conjunto auto similar de anéis concêntricos. A carga elétrica foi 

colocada de duas maneiras distintas. A primeira, a densidade linear de cargas de cada 

anel foi feita de forma igual. A segunda, a carga total de cada anel foi feita igual. As 

dimensões para cada caso são diferentes, sendo a da segunda, menos que a da primeira. 

 De acordo com a equação (3), reforça que na distribuição fractal de cargas, o 

expoente de 𝑟 reflete a forma como as cargas ocupam o espaço, já que 𝐷𝑞 tem um 

caráter geométrico e assim, a possibilidade existente de outras distribuições fractais de 

cargas seguirem essa lei depotência. 

 Portanto, este projeto cumpriu com sua proposta em apresentar métodos 

matemáticos mais sofisticados para soluções de campos elétricos envolvendo as 

geometrias fractais. 
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