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«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?»
Tarefas 1 e 2

Após ter-nos sido apresentada a Sucessão de Fibonacci, foram entreges algumas tarefas
para resolver e tentar perceber melhor como funciona esta nova matéria.
Como tal, resolvemos todas as tarefas e passamos a mostrar como fomos chegando aos
resultados.
Como foi pedido, consideramos que não ocorriam mortes de coelhos, e que cada novo
par de coelhos só se torna reprodutor a partir do 2º mês, elaboramos o seguinte
esquema:

Depois, tentamos descobrir uma expressão matemática que nos permite calcular o
número de casais ao fim de η meses. As primeiras tentativa que fizemos foram:
U1=1
U2=1
U3=1+1=2
U4=1+2=3
U5=2+3=5
U6=3+5=8
U7=5+8=13
U8=8+13=21
U9=13+21=34
U10=21+34=55
…
Feito isto, rápidamente chegamos à conclusão de que a expressão matemática que
permite calcular o número de coelhos ao fim de η meses, é:
U η= U η-1 + U η-2, η ≥ 1

Foi depois pedido que calculacemos o quociente entre alguns números consecutivos de
Fibonacci, e os resultados obtidos foram:
1:1=1
2:1=2
3:2=1.5
5:3=1.66(6)
8:5=1.6
13:8=1.625
21:13=1.615
…

34:21=1.619
55:34=1.618
89:55=1.618
144:89=1.618
…
Após termos analisado todos os quociente, concluimos que, maioritáriamente, o
resultado é apróximadamente 1.60, e que se multiplicarmos cada termo por este valor,
obteremos aproximadamente o valor do termo seguinte. Por exemplo:
2 x 1.6 = 3.236 ≈ 3
3 x 1.6 =4.8 ≈ 5
5 x 1.6 = 8
8 x 1.6 = 12.8 ≈ 13
13 x 1.6 = 20.8 ≈ 21
21 x 1.6 = 33.6 ≈ 34
…

Sucessão com fósforos
Tarefa 3

Nesta terceira tarefa, foram dados dois exemplos utilizando fósforos, e foi pedido que
definicemos matemáticamente essas construções. Chegámos a essas expressões da
seguinte forma:

Conclusão

Nesta tarefa realizada pudemos concluir que a sucessão de Fibonacci pode ser aplicada
em vários problemas matemáticos tais como esta tarefa sobre o número de casais de
coelhos. A sucessão de Fibonacci envolve os seguintes valores 1,1,2,3,5,8,13,21 …, e
neste problema sobre os casais de coelhos pudemos ver que esta sucessão é aplicada,
por exemplo ao inicio foi posto um casal de coelhos cercados por todos os lado por uma
parede, no 1º mês inicialmente o casal de coelhos ainda era jovem, ou seja, não podiam
acasalar, mas no 2º mês já tinha atingido a idade para procriar, no 3º mês já existiam
dois casais, o casal que tinha acasalado e outro casal que era o resultado da procriação,
no 4º mês já existiam três casais, o casal do 1º mês tinha procriado mais uma vez, ou
seja, agora existiam o casal inicialmente posto a prova, o casal que foi criado no 3º mês
e agora mais um que tinha sido procriado pelo casal do 2º mês, mas isto pode ser
explicado mais facilmente recorrendo a uma sucessão, ou seja:
U1=1
U2=1
U3=1+1=2
U4=1+2=3
U5=2+3=5
U6=3+5=8
U7=5+8=13
U8=8+13=21
U9=13+21=34
U10=21+34=55
U11=34+55=89
U12=89+55=144
Estes números podem ser explicados da seguinte maneira, ou seja, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12 representam o número de meses respectivamente, e o
número de casais de cada mês representa a sucessão de Fibonacci.
A partir da sucessão de Fibonacci este problema pode ser facilmente resolvido.

