Caminhões de Açúcar
Série Problemas e soluções
Objetivos
1. Estimular o uso da modelagem matemática
para resolver situações-problema;
2. Trabalhar diferentes estratégias para a
resolução de sistemas não-lineares;
3. Entender o significado de uma equação
quadrática e suas raízes.
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Conteúdos
Equação quadrática, sistema de
equações.
Duração
Aprox. 10 minutos.
Objetivos
1. Estimular o uso da modelagem
matemática para resolver
situações-problema;
2. Trabalhar diferentes estratégias
para a resolução de sistemas
não-lineares;
3. Entender o significado de uma
equação quadrática e suas raízes.

Sinopse
Jovem novato em uma empresa
de transporte, que cometeu um
erro de logística ao carregar os
caminhões, procura a ajuda de
um amigo para entender a
origem de seu erro.
Material relacionado
Vídeos: Comendo números.

Introdução
Sobre a série
A série Problemas e Soluções trata de problemas típicos de matemática
do ensino médio contextualizados por uma ficção. Em cada programa
um ou dois problemas são interpretados no primeiro bloco de cinco
minutos, ao final do qual o leitor é convidado a tentar resolver. No
contexto da sala de aula, o professor então tem a oportunidade de
discutir os métodos ou as formas possíveis de resolver o problema. O
segundo bloco do programa apresenta as soluções e alguns
comentários ou informações adicionais.
Durante o programa os alunos devem exercitar a sua abstração, pois
estarão apenas ouvindo os problemas e as suas soluções, mas é
sempre recomendável que os ouvintes façam anotações para melhor
aproveitar o conteúdo.

Sobre o programa
O áudio sugere e resolve o seguinte problema:
Todos os dias, a transportadora entrega com caminhões, 60 toneladas
de açúcar. Por causa de um erro logístico, cada caminhão foi
carregado meia tonelada a menos e isso fez com que fossem
necessários mais quatro caminhões para cumprir a entrega. Quantos
caminhões foram necessários e quantas toneladas transportou cada
caminhão naquele dia?
Para resolver tal problema, os alunos primeiramente devem determinar
as incógnitas do problema, que nesse caso são:
n=número de caminhões
C=carga de cada caminhão
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Utilizando os dados do problema, os alunos primeiramente devem
identificar que o produto do número de caminhões pela carga de cada
um deles deve ser 60, ou seja Cn = 60 .
Ainda, é natural assumir que o resultado de tal produto deve continuar
sessenta no dia do erro. Uma vez que cada caminhão foi carregado
com meia tonelada a menos, temos que a nova carga é (C-0,5),. Da
mesma forma, como foram necessários mais quatro caminhões, o
novo número
deve ser (n+4). Juntando os dados, chegamos a
(C − 0,5) )(n + 4) = 60 , resultando assim no seguinte sistema não-linear:
Cn = 60


(C − 0,5)(n + 4 ) = 60

Os alunos devem notar que a segunda equação multiplicada por n é
equivalente a:
Cn 2 + 4Cn − 0,5n 2 − 2n = 60n

Lembrando que Cn = 60 , temos que
60n + 240 − 0,5n 2 − 2n = 60n → −0,5n 2 − 2n + 240 = 0

Resolvendo tal equação de segundo grau, nota-se que n=20 é a única
raiz positiva, sendo assim a solução do problema. Logo, a carga de
cada caminhão deve ser C = 60 / 20 = 3 toneladas.
Portanto, conclui-se que no dia em questão, foram usados 24
caminhões, carregando 2,5 toneladas cada.

Sugestões de atividades
Antes da execução
Para resolver problemas de matemática, o professor Polya (1945)
sugere alguns passos razoavelmente genéricos:
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1. Entender o problema: quais são as incógnitas, quais são os
dados, quais são as condições impostas etc.
2. Prepare um plano para resolver o problema. Para tanto tente
lembrar-se de algum problema parecido de alguma forma,
verificar se as incógnitas deste problema são parecidas com
outras de outro problema.
3. Aplique o plano, verificando cada passo (pode ser útil se for
necessário começar de novo).
4. Verifique o resultado obtido. Pergunte se faz sentido.
E para ter certeza de que a solução do problema seja significativa,
tente inventar um problema parecido, mas diferente. Faça
generalizações. Se ficar muito complicado, estude casos particulares.
Professor! Tente apresentar estratégias para resolver problemas em
geral. Tente ver (rever ou lembrar) o vídeo Encontro Inusitado, no qual
o método de Polya é refraseado.

Durante a execução
Durante a execução, sugere-se ao professor que estimule os alunos a
determinar e anotar as incógnitas do problema e os dados numéricos.

Depois da execução
Após a execução, sugere-se ao professor apresentar aos alunos outras
situações problemas que envolvem equação quadrática, dando sempre
enfoque ao fato de que somente a solução positiva importa em
problemas que envolvem variáveis que representam quantidades
finitas de material.
Exercícios:
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1) O produto da idade de José pela de Marcelo é 200. Daqui a 7 anos o
produto será 459. Quantos anos cada um deles tem?
2) Quais são os números cuja soma é 53 e o produto é 546?
Sugestões de leitura
G. Iezzi. Matemática Volume único. Editora Atual
M.Paiva.Matemática.Editora moderna
J.R.Giovanni.Matemática Fundamental.Editora FTD.
Polya, G. A arte de resolver Problemas. Editora Interciência. 1995.
Grabiner, J. “Descartes and Problem-Solving”. Mathematics Magazine,
Vol. 68, No. 2. 1995.

Ficha técnica
Autor Pedro Ferraz Villela
Revisão Samuel Rocha de Oliveira
Coordenação de Mídias Audiovisuais Prof. Dr. Eduardo Paiva
Coordenação Geral Prof. Dr. Samuel Rocha de Oliveira
Universidade Estadual de Campinas
Reitor Fernando Ferreira Costa
Vice-reitor Edgar Salvadori de Decca
Pró-Reitor de Pós-Graduação Euclides de Mesquita Neto
Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica
Diretor Jayme Vaz Jr.
Vice-diretor Edmundo Capelas de Oliveira

ÁUDIO
Caminhões de Açúcar 6/6

