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Resumo: Neste trabalho, usaremos alguns resultados sobre a teoria dos conjuntos fi-
nitos e infinitos, conjuntos enumeravéis, topologia no conjunto dos números reais, tais
como, a noção de conjunto denso, compacidade e conexidade, como pré-requisitos
para a construção do conjunto Cantor. Conjuntos de Cantor desempenham papel
fundamental em áreas da matemática, entre elas podemos mencionar as áreas de
análise, topologia, teoria dos números, teoria da medida e sistemas dinâmicos. Pri-
meiramente, construiremos o conjunto de Cantor a partir do intervalo fechado [0, 1]
retirando-se seu terço central
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)
, obtendo dessa forma os fechados

[
0, 1

3

]
,
[

2
3 , 1

]
,

novamente retira-se os terços centrais dos fechados anteriores e assim sucessiva-
mente. Demonstra-se algumas propriedades do conjunto de Cantor tais como, com-
pacidade, não-enumerabilidade, veremos também que tal conjunto é totalmente des-
conexo e perfeito, no sentido de que todos os seus pontos são pontos de acumula-
ção. Veremos também, uma forma equivalente de se definir o conjunto de Cantor via
representação na base 3 utilizando-se apenas os algarismos 0 e 2, como consequên-
cia, mostra-se que os números 1

3 , 1
4 , 1

9 , 1
10 pertencem ao conjunto de Cantor. Por fim,

mostraremos que os extremos dos intervalos removidos no processo de construção,
formam um subconjunto enumerável denso no conjunto de Cantor.
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