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Vampiros
Série Cultura
Objetivos
1. Estimar o crescimento populacional de
uma suposta população de vampiros.

Vampiros

Série
Cultura
Conteúdo
Exponencial, progressão
geométrica, crescimento
populacional.
Duração
Aprox. 10 minutos.
Objetivos
1. Estimar o crescimento
populacional de uma suposta
população de vampiros.

Sinopse
Uma moça está prestes a ser
mordida por um terrível vampiro,
o que fará dela uma vampira
também. Apesar de não acreditar
em tal transformação, ou mesmo
em vampiros, a moça escuta com
curiosidade aquele que a ameaça,
intrigada com sua personalidade.
Material relacionado
Áudios: O que é exponencial?
Softwares: Crescimento
Populacional.
Vídeos: O sonho.

Introdução
Sobre a série
A série Cultura foi concebida com o objetivo de proporcionar aos
alunos a oportunidade de fazer paralelos significativos entre
Literatura, Cultura Geral e Matemática, para que ele, além de poder
observar resoluções de problemas de matemática, também se sentisse
estimulado a buscar as referências literárias e expandir seu
conhecimento em diversas áreas.
Por conta disso, sugerimos que seja feita uma indicação explícita das
referências que aparecem no roteiro.

Sobre o programa
Este áudio trata de estimativas através de uma história livremente
inspirada na introdução do livro Vampiro: a Máscara, de Mark HeinHagen.
Na nossa ficção, uma moça está prestes a ser mordida por um
vampiro. Ela não acredita na existência deles, pensando estar diante
de alguma espécie de lunático. No entanto, fica intrigada com a
personalidade daquele homem que encontra-se à sua frente e que age
com culpa por ter de tomar-lhe a vida e torná-la um dos seus. Em uma
tentativa de fazer seu ato parecer algo menos inescrupuloso do que
realmente ele é, o suposto vampiro procura explicar à jovem moça
como é ser e viver como um vampiro, lembrando a ela que são muitos
os vampiros no mundo e, portanto, ela não se encontrará só.
De fato, a partir de informações passadas pelo suposto vampiro, a
própria moça acaba estimando que, se vampiros realmente existissem,
o número deles não seria pequeno e a população desses indivíduos
cresceria exponencialmente.
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Sobre as referências culturais
Vampiro: A Máscara é um jogo de RPG (role-playing game ou, em
português, jogo de interpretação de personagens) publicado pela
primeira vez em 1991 por Mark Rein-Hagen.
Em um RPG, os jogadores assumem os papéis dos personagens da
história que estiver sendo contada, elaborando suas próprias
narrativas e tomando decisões que afetam diretamente o
desenvolvimento do jogo. Isso é feito de acordo com um conjunto de
regras previamente determinadas, específico para cada jogo.
Particularmente em Vampiro: A Máscara, o jogador deve interpretar
um ser humano recém transformado em vampiro, que vê-se
atormentado por ter de se alimentar do sangue de outros seres
humanos para poder sobreviver e, em sua misericórdia, por vezes
também matá-los para que eles não se tornem criaturas como ele.
Desta forma, o jogador/vampiro é ao mesmo tempo testemunha e
cúmplice da transformação silenciosa pela qual a humanidade está
sendo convertida: algo monstruoso, uma população de vampiros. É em
meio a exploração de temas, como moralidade, depravação, redenção
e salvação, que o jogador/vampiro deve lutar para manter aquilo que
ainda lhe resta de humanidade.
Uma maneira para se atingir este objetivo talvez seja a de se alimentar
apenas do sangue de animais, ao invés do sangue de seres humanos.
Apesar de não fazer parte da história original de Mark Rein-Hagen,
esta temática foi considerada durante o áudio e encontra-se muito
bem elaborada na série de livros e filmes juvenis Crepúsculo.
Nesta série, a jovem estudante Bella muda-se de cidade e passa a
frequentar uma nova escola, onde conhece o estudante Edward Cullen,
por quem logo se apaixona. Após ouvir sobre algumas lendas locais,
ela faz uma pesquisa e descobre que a família Cullen é uma família de
vampiros. Confrontado com a verdade, Edward confirma suas
suspeitas, mas explica-lhe que nem ele e nem sua família se
alimentam de sangue humano. Eles são como “vampiros vegetarianos”,
que se alimentam apenas do sangue de animais. Por conhecer o maior
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dos seus segredos, a família Cullen acaba aceitando o namoro entre
Bella e Edward, sem esperar, entretanto, pela batalha mortal que se
seguiria desta relação e de um encontro com um grupo de vampiros
sedentos de sangue humano.

Sobre o conteúdo
Estimativas costumam ser úteis quando não dispomos de informações
suficientes para determinar uma quantidade precisamente ou então
quando não precisamos nos preocupar com tal precisão. Por exemplo:
a distância do Sol a Terra é de cerca de 150 milhões de quilômetros e
uma diferença de digamos 5km não alteraria nossa percepção da
posição relativa desses dois astros.
Estimativas podem ser aplicadas com os mais diversos assuntos,
sendo que neste áudio estima-se o número de indivíduos em uma
população de vampiros. Isso é possível porque a personagem do áudio
reconhece um padrão no crescimento da população. Segundo o que
ela expõe, o número de vampiros no mundo cresce geometricamente,
ou seja, a cada intervalo de tempo fixado, a população de vampiros é q
vezes maior do que no período anterior, para q constante. Em notação
matemática, se Pn denota a população de vampiros no n-ésimo período
e P0 representa a população inicial desta espécie, então
Pn = Pn-1 · q,
para n ≥ 1, ou ainda,
Pn = P0 · qn,
para n ≥ 0. Vê-se claramente desta expressão que o crescimento da
população de vampiros é modelado por uma progressão geométrica
de razão q positiva, ou, abreviadamente, por uma PG crescente.
Este tipo de abordagem ao crescimento de uma população foi
apresentado pela primeira vez pelo economista e estatístico Thomas
Maltus, em 1798, o qual ficou célebre ao afirmar que o crescimento
populacional da humanidade pós Revolução Industrial se dava por uma
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progressão geométrica de razão 2, enquanto que a produção de
alimentos, mesmo em condições ideais de produção, era regida por
uma progressão aritmética, também de razão 2. Uma conclusão dos
estudos de Thomas era, portanto, de que faltariam alimentos para a
população humana futura.

Sugestões de atividades
Antes da execução
Professor, proponha a seus alunos que contem o número de folhas em
uma dada árvore. Não há necessidade de que a contagem seja precisa.
Conforme o progresso deles, inclua aos poucos hipóteses
simplificadoras para a tarefa mencionada, por exemplo, dizendo a eles
que de cada galho partem n galhos menores e que, pendurados em
cada um destes galhinhos, encontram-se m folhas. Tente fazê-los
entender que uma quantidade um pouco maior ou um pouco menor de
folhas nos galhinhos, ou mesmo o número de galhinhos em cada
galho, não afeta a contagem de folhas de toda a árvore de maneira
relevante, afinal, há galhos que têm mais folhas e também há galhos
que têm menos folhas.
A série de áudios Estimativas, disponível no portal www.m3.mat.br,
explora com maior profundidade a realização de estimativas de
maneira inteligente e através de conteúdos e conceitos simples de
Matemática.

Depois da execução
A ideia agora é resolver alguns exercícios variados com seus alunos,
explorando a mesma temática do áudio.
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O primeiro exercício formaliza o problema proposto no áudio.
Exercício 1. Considere uma população de vampiros que teve como
progenitor um único vampiro que se contentava em se alimentar com
o sangue de apenas uma pessoa por mês. Suponha que todas as
pessoas que ele atacava transformavam-se em vampiros e estes, por
também terem a necessidade de se alimentar, também atacavam
outros seres humanos, consequentemente transformando-os em
vampiros. Qual será a população atual de vampiros se todo vampiro
morder uma única pessoa por mês, se este ciclo de alimentaçãotransformação se mantiver e se nenhum vampiro for eliminado desde
o surgimento do primeiro vampiro há, digamos, 1200 meses?
Solução: No início (n=0) temos apenas 1 vampiro. No final do primeiro
mês, este vampiro terá mordido uma pessoa, transformando-a em
vampiro também. Assim, ao final do primeiro mês (n=1), temos 2
vampiros. Cada um destes terá feito uma vítima até o final do segundo
mês (n=2), totalizando então 4 vampiros. Durante o terceiro mês
(n=3), mais 4 pessoas terão se transformado em vampiro, o que já
fornece uma população de 8 vampiros. E assim sucessivamente. Dadas
as nossas suposições, não há mortalidade entre vampiros. Então,
deveremos ter ao final do n-ésimo período um total de
Pn = P0 ·2n = 2n
vampiros coabitando com seres humanos normais. Portanto, para
n=1200, temos uma população de 21200 vampiros. Como 210 é
aproximadamente 1000 = 103 e
120 = 23 x 3 x 5,
podemos então estimar esta população em 10360 habitantes.
Obviamente este é um número muitas vezes superior à população
mundial atual e, portanto, inverossímil. Concluímos assim que, se
vampiros realmente existissem, então muitos deles foram
exterminados, nem todos eles se alimentam de seres humanos ou não
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são todas as pessoas mordidas por vampiros que se transformam em
vampiros.

Exercício 2. Segundo dados do IBGE, evidenciados através do gráfico
abaixo, a população brasileira cresceu exponencialmente no período
compreendido entre 1872 e 2000.

Determine graficamente qual era a população do Brasil nos anos de
1930 e 1970.
Solução: Trace a curva exponencial correspondente ao crescimento da
população brasileira no período em questão, ligando através de curvas
apropriadas pontos sobre as faces superioras de cada coluna do
gráfico. No eixo x, identifique os anos 1930 e 1970 e,
perpendicularmente a este eixo, trace retas que passem por cada um
desses pontos. Essas retas devem interceptar a curva há pouco
desenhada. Destaque esses pontos de intersecção e, por eles, trace
retas paralelas ao eixo x. Estas retas, por sua vez, deverão interceptar
o eixo y em pontos que correspondem às populações procuradas.
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Exercício 3. Daqui a n anos, projeta-se que a população de um país
será de Pn = 10 · 3n milhões de habitantes. Qual é a população atual?
Qual será a população deste país daqui a 5 anos?
Solução:
Solução: O número n = 0 representa o período atual. Portanto, a
população do país neste momento é de

P0 = 10 ·30 = 10 milhões de habitantes.
Daqui a 5 anos, n valerá 5, de modo que a população do país terá
atingido

P20 = 10 ·35 = 2 bilhões e 430 milhões de habitantes.
Observe que, apesar do pequeno intervalo de tempo, a população
deste país aumentou em 243 vezes!

Exercício 4. Segundo matéria publicada em 15 de julho de 2011 no
site da revista Super Interessante (http://tinyurl.com/3vh4p5k, acesso
em 01/08/2011), a taxa de natalidade no Estado indiano de Rajastão é
de mais de 20%. Matematicamente, a taxa de natalidade é dada pela
equação
taxa de natalidade = (N/P) * 100,
onde N é o número de crianças nascidas em um dado ano e P é a
média populacional do período em questão. Supondo-se que esta taxa
valha desde 2001 naquele Estado e sabendo-se que, neste ano, o
Rajastão era habitado por cerca de 56 milhões de indianos, estime o
número de bebês nascidos entre 2001 e 2008 no Rajastão.
Solução: Supondo que não haja nenhuma morte no Rajastão no
referido período, a população deste Estado aumenta juntamente com a
taxa de natalidade da região. Assim, por exemplo, a população do
Rajastão em 2002 era de 56 ·1,2 milhões de habitantes, enquanto em
2004 o número de habitantes já havia atingido 56 · 1,23 milhões.
Portanto, em 2008, havia 56 · 1,27 milhões de habitantes no Rajastão,
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ou seja, aproximadamente 201 milhões de indivíduos, e assim
nasceram cerca de 145 milhões de bebês entre 2001 e 2008!
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