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matéria prima da Matemática é o estudo dos números e suas relações e
padrões com sequências numéricas, bem como suas propriedades.

Uma dessas sequências são os Números Perfeitos que despertaram e despertam
grande curiosidade e interesse por serem uma sequência numérica rara e sua
relação com potências de base 2 e com Números Primos.
Através de estudos de divisores de um número natural, os antigos
estudiosos gregos, especialmente os Pitagóricos, descobriram que
determinados números apresentam a soma de seus divisores, excluindo o
próprio número, esse mesmo número.
O presente estudo discorre de uma interessante conexão matemática
entre números perfeitos, quantidades de divisores de potências de base 2,
potências de base 12, números triangulares, números primos, números de
Mersenne, bem como novas fórmulas matemáticas para se gerar números
triangulares e entre eles números perfeitos, etc.
Acredito ser este estudo base para procedimentos para se descobrir
e comprovar Números Primos bem como Números Perfeitos.
Desejo que as conteúdos abordados neste estudo despertem o quão é
maravilhosa a ciência matemática.
A Matemática nos auxilia a pensar, a raciocinar,
a refletir para solucionarmos os mais diversos problemas.
A Matemática é para todos.
Desejo ótima leitura!
Ricardo J. da Silva
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Albert Einstein, físico teórico alemão, desenvolveu a teoria da relatividade geral.
“A matemática goza de um prestígio especial, e isto, por uma razão
única: é que suas teses são absolutamente certas e irrefutáveis, ao
passo que as outras ciências são controvertidas até certo ponto e sempre estão em perigo de serem derrubadas por fatos recém-descobertas. A matemática goza deste prestígio porque é ela que dá às outras
ciências certa medida de segurança que elas não poderiam alcançar
sem a matemática”
1776-1862
Peter Barlow, matemático e físico inglês.
Obra: An Elementary Investigation of the Theory of Numbers
(1811).
Escreveu sobre o oitavo número perfeito “É o maior que será descoberto, pois como eles são meramente curiosos sem ser úteis, não é
provável que qualquer pessoa irá tentar encontrar mais além”
1965Ricardo J. da Silva, entusiasta matemático.
Você pode ser um cético, não na Ciência Matemática, pois:
2 + 2 = 4,
2 x 2 = 4.
Tente provar o contrário.
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