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“ Robert Langdon leu nas letras púrpuras o que Jacques Saunière tinha escrito no soalho do
Louvre antes de morrer: 13-3-2-21-1-1-8-5.
O código escapava-lhe, mas a jovem Sophie Neveu, especialista em criptografia, descobriu
que se tratava de uma permutação dos primeiros termos da sucessão de Fibonacci. Quem
quer que tenha lido O Código Da Vinci, de Dan Brown, recordar-se-á de imediato de uma das
cenas iniciais deste livro absorvente (Pág. 121-123). E saberá que esta sucessão de Fibonacci e
o número de ouro Φ aparecem vezes sem conta na ficção. ...
Logo após detectar a origem do código, a jovem Sophie escreve esses números por ordem
crescente: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21.
Esta estranha sucessão apareceu em Liber Abaci, publicado em 1202 por Leonardo de Pisa
(c. 1170-c.1240), mais tarde conhecido como Fibonacci. No livro aparece um problema
curioso: «Um homem colocou um par de coelhos num local cercado por todos os lados
por uma parede. Quantos pares de coelhos podem ser gerados a partir desse par ao
fim de um ano, sabendo que, por mês, cada par gera um novo par, que se torna
produtivo no segundo mês de vida?»
Trata-se de um problema relativamente simples. No 1º mês, existia
apenas o par inicial. No 2º mês, este atingiu a idade reprodutiva.
No 3º mês, esse par teve já outro par. No 4º mês, o par inicial teve
outro par, enquanto os seus primeiros filhos cresciam. No 5º mês,
tanto o par inicial como os seus primeiros filhos, entretanto já
maduros, tiveram descendentes. E por aí adiante. O leitor está
certamente a ver o número total de pares mês após mês:
1, 1, 2, 3, 5,... ....é a célebre sucessão de Fibonacci. Afinal, esta
sucessão sublime foi encontrada a partir de um problema
aparentemente tão banal como o do incesto de coelhos.
Mas não é só entre coelhos que os números de Fibonacci aparecem.
Eles surgem também no arranjo das espirais dos ananases, nas
pétalas das rosas e, ao que se julga, nas distâncias entre os braços das galáxias espirais.
Estão relacionados com um número famoso em geometria, chamado número de ouro ou
proporção divina, designado pela letra grega Φ (Fi) ... “
De Fi a Fibonacci
A matemática n’«O Código Da Vinci»
TEXTO DE NUNO CRATO, Expresso de 09 de Outubro de 2004 (Revista Actual)

Como já puderam verificar a Sucessão de Fibonacci aparece referenciada em inúmeras
situações (ver post Sucessão de Fibonacci) e é um exemplo claro da interpretação
matemática do real.

Com esta actividade de investigação pretende-se que aprendam mais sobre esta importante
sucessão. Serão propostas várias tarefas, de natureza investigativa e exploratória.

http://matmaria.essa.googlepages.com
http://aventurasmatmaticas.blogspot.com
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TAREFA 1-Actividades de interpretação matemática do real
Partindo do problema inicial formulado por Fibonacci:

«Um homem colocou um par de coelhos num local cercado por todos os lados por uma
parede. Quantos pares de coelhos podem ser gerados a partir desse par ao fim de um ano,
sabendo que, por mês, cada par gera um novo par, que se torna produtivo no segundo mês de
vida?»
Considerando que não ocorrem mortes responder às seguintes questões:
1. Começando com um casal de coelhos jovem, quantos casais se obtém quando esse casal
atingir os 10 meses de vida?
2. E ao fim de 1 ano?
3. Procura determinar a expressão matemática que possibilite calcular o número de casais
de coelhos obtidos no final do n-ésimo mês. Sugestão: Considera o número de casais de
coelhos que se obtém no final de cada mês, e verifica como eles são calculados.
4. A sucessão que traduz o fenómeno da reprodução dos coelhos segundo os
condicionalismos impostos por Fibonacci que no enunciado do problema constatamos, tem o
nome de sucessão de Fibonacci, em sua honra. Procurem então calcular os primeiros quinze
termos da sucessão de Fibonacci.

TAREFA 2 - Actividade de natureza matemática

A sucessão dos quocientes entre números consecutivos de Fibonacci
Vão investigar um facto curioso relacionado com estes números e que desempenha um papel
muito importante não só em Matemática como em muitas outras áreas do saber,
nomeadamente na Arte. Tal facto provém do estudo da razão entre os termos consecutivos
da sucessão de Fibonacci.
Utilizando a calculadora, procura responder às seguintes questões:
a) Calcula o quociente entre alguns números consecutivos de Fibonacci.
b)) Será que esta sucessão tem limite?
c) O que significa, em termos do «problema dos coelhos», afirmar que o quociente entre
dois termos consecutivos de Fibonacci é aproximadamente 1,60?

http://matmaria.essa.googlepages.com
http://aventurasmatmaticas.blogspot.com
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TAREFA 3 - Actividade exploratória

“Sucessões com fósforos”
As duas situações que se seguem (que podes construir usando fósforos ou palitos) podem
ser traduzidas matematicamente usando sucessões.

1. Constrói uma sucessão com fósforos.
2. Investiga e define matematicamente essa construção.

As tarefas 1, 2 e 3 devem ser entregues sob a forma de relatório, onde constem os passos
da investigação incluindo a sucessão que construíram, em suporte digital – Word –
Prazos de entrega: 31 Janeiro
GUIÃO PARA A ELABORAÇÃO DE UM RELATÓRIO
Na elaboração de um relatório deve ter-se em conta, entre outros, os seguintes aspectos:
♦

♦
♦
♦

♦
♦

Identificação do grupo de alunos: ESCOLA, NOME, NÚMERO E TURMA
Identificação do trabalho: DATA DE REALIZAÇÃO, DISCIPLINA, TÍTULO E DESCRIÇÃO DA TAREFA PROPOSTA
Materiais utilizados
Descrição do trabalho:
- Relato de todos os passos com esboços do que observaram;
- Explicação dos raciocínios;
- Identificação de tentativas realizadas e de dificuldades encontradas;
- Apresentação de resultados.
Conclusões
Apreciação crítica do trabalho proposto.

Os aspectos a ter em conta na avaliação do relatório são:
Apresentação e organização do relatório;
Correcção e clareza dos raciocínios e da linguagem utilizada;
Criatividade;

-

Respeito pelo prazo de entrega.

http://matmaria.essa.googlepages.com
http://aventurasmatmaticas.blogspot.com

