Combustíveis
Série Estimativas
Objetivos
1. Determinar a quantidade de combustível
realizada numa viagem através de
informações de consumo.
2. Descobrir a quantidade de pneus
reutilizados no Brasil por ano utilizando
porcentagem.
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Série
Estimativas
Conteúdos
Estimativa, proporção, regra de
três.
Duração
Aprox. 10 minutos.
Objetivos
1. Apresentar um método de
estimativa baseado em
relações de quantidade.
2. Incentivar o aluno a descobrir
outros métodos de estimativa.
3. Ensinar o aluno os princípios
básicos para fazer uma boa
estimativa.

Sinopse
O apresentador do programa, seu
assistente e convidado discutem
sobre poluição, consumo de
combustíveis em automóveis e
também falam da quantidade de
pneus reciclados por ano no
Brasil.
Material relacionado
Áudios: Outro áudios;
Experimentos:Quantos peixes há
no lago;

Introdução
A ideia da série é incentivar os alunos a fazerem estimativas
numéricas sobre perguntas abertas:
Quantas pizzas são consumidas por ano no Brasil?
Quantas laranjas cabem na sala de aula?
Quanto tempo um fusca levaria pra chegar até a lua?
Quantos pneus são descartados por ano no Brasil?
O que se espera do aluno é um raciocínio organizado, que o conduza a
arriscar uma resposta razoável - não necessariamente exata. Para
ajudá-lo, colocamos alternativas com ordem de grandezas diferentes,
de modo que diferenças pequenas possam ser desprezadas.
Perguntas como as acima, além de seu interesse intrínseco, são
exercícios
interessantes,
pois
os
alunos
formulam
conjecturas, hipóteses e, a partir delas, chegam a uma conclusão. Este
tipo de questão às vezes é chamado de Fermi question, em
homenagem ao físico Enrico Fermi, que costumava propor questões
abertas a seus alunos.
Atualmente, várias empresas têm usado questões semelhantes em
seus processos seletivos de contratação. Alguns exemplos do uso
desse tipo de questões na contratação de pessoas para trabalhar na
empresa Microsoft são descritos em Pundstone (2005). Além disso,
alguns vestibulares já incluíram em suas provas questões exigindo
raciocínio dedutivo e estimativas.
Em Paulos (1994), discute-se a importância desse tipo de atividade
como forma de incentivar os alunos a pensarem em questões do
cotidiano e desenvolverem esse tipo de raciocínio lógico que é
bastante útil no dia a dia.
Na maioria dos áudios, é sugerido um caminho para abordar as
questões, mas existe espaço para o professor propor soluções
diferentes ou discutir as hipóteses levantadas no programa.
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Sobre o programa
De nome Chute Certo, o programa explora, descontraidamente,
questões abertas cujas respostas são desconhecidas e em geral
difíceis de determinar com exatidão. Elas exigem um raciocínio lógico
que

vai

além da

aplicação

de

fórmulas.

Em

dois

blocos,

o

apresentador, seu assistente e o convidado discutem maneiras simples
de se obter estimativas.
Bloco 1:
Este bloco desenvolve-se em torno dos problemas ambientais
decorrentes da queima de combustíveis. A pergunta principal do bloco
e que se relaciona com o tema é: “Quantos litros de óleo diesel uma
carreta gasta viajando de São Paulo à Belém, sabendo que uma
carreta consome 2km/l de óleo diesel, e a distância de São Paulo à
Belém é de 3000km?”
O dado de consumo de combustível foi passado em proporção,
como é comum nesse tipo de contexto. Para efeito de simplificação de
conta, pode-se desmembrá-lo para montagem da regra de três:

Então se a carreta roda 2 km por cada 1 litro de combustível, a
mesma proporção deverá ser obedecida rodando 3000 km. Assim,
3000/2 = x/1 donde segue que x = 1500 l. Ou seja, é preciso tanto
quanto ou mais que 1500 litros para rodar 3000 km. A conta não é
exata pois o consumo pode variar segundo a maneira com que a
carreta é dirigida - quanto maior a velocidade, mais combustível é
utilizado para vencer a resistência do ar, os atritos entre pneus e chão,
ar e carroceria. Por isso dizemos que a carreta precisará de 1500 litros
ou mais.
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O programa segue com o convidado dizendo que é possível fazer o
processo contrário e determinar quantos litros de combustível um
cidadão gasta aproximadamente por dia. Isto é, sabendo que um carro
gasta em média na cidade 8 km/l, basta a pessoa contar quantos
quilômetros rodou e dividir pela relação de consumo. Essa divisão
direta é essencialmente a regra de três. No exemplo abaixo, tendo
rodado 10 km com consumo de 5 km/l, um indivíduo gastou 2 litros.

Bloco 2:
Neste bloco, os participantes do programa discutem que, apesar
das motos serem cerca de duas vezes mais econômicas que os carros,
elas são mais poluidoras. Isso acontece pois elas rodam em média 180
km por dia, enquanto que os carros rodam na faixa dos 30 km por dia.
Assim, para um consumo do carro de 10 km/l, a média diária de gasto
de combustível é 3 litros, enquanto que para a moto que faz 20 km/l,
o consumo diário é de 9 litros de combustível.
Outras fontes, além dos combustíveis, também são poluidoras. Por
exemplo, a queima de pneus é vilã na emissão de gases tóxicos na
atmosfera.
Sobre pneus, ocorre a seguinte pergunta: “No Brasil, são jogados
fora 15 milhões de pneus por ano. Estima-se que 75% disso tudo é
reciclado, e destes pneus reciclados, 25% são reutilizados para
fazer outros pneus. Então, dos 15 milhões de pneus jogados no
lixo, quantos são transformados em outros pneus?”.
A resolução pode ser feita de duas maneiras diferentes. A primeira
é utilizando a multiplicação direta das porcentagens. Isto é. A
quantidade de pneus reciclados é 75% do total, ou seja
75% x 15 000 000 pneus = 11 250 000 pneus
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desta quantidade de pneus reciclados,
reutilizados para fazer outros pneus, então

somente

25%

são

25% x 11 250 000 pneus = 2 812 500 pneus
Outra maneira é utilizar a proporção indicada pela porcentagem
numa regra de três. Como 75% = ¾, dizemos que de cada 4 pneus, 3
são reciclados. Essa proporção deve se manter, então, pela regra de
três, de cada 15 000 000 de pneus, 11 250 000 são reciclados.
Destes, 25%=¼ são reutilizados como pneus, assim, de cada 4 pneus
reciclados, 1 é reutilizado como pneu novamente, ou seja, de cada 11
250 000 pneus, 2 812 500 são reutilizados novamente como pneu.

Sugestões de atividades
Antes da execução
O professor deve explicar aos alunos que para se fazer estimativas
é necessário assumir certas condições, ou informações, para realizar
os cálculos. Essas suposições inicias e informações dão base para o
raciocínio lógico que vem a seguir e que culmina numa resposta
aproximada.
O professor pode conversar com a sala sobre estimativas feitas no
cotidiano e preparar os alunos para o áudio que vem em seguida.
Outra sugestão é fazer uma revisão de porcentagem e de análise
dimensional. Ambos os tópicos são ferramentas importantes para
garantir uma boa estimativa. No fim da guia o professor encontra as
referências nestes assuntos.
O professor pode optar por passar o áudio de uma vez só e
discutir, com os alunos, novos métodos para resolver o problema
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proposto no programa. Se este for o caso, pule o tópico seguinte. Se o
professor preferir interromper a áudio, leia o próximo tópico.

Durante a execução
Caso o professor preferir, ele pode fazer uma pausa no áudio em
02:04, logo após o apresentador ter feito a pergunta, para deixar aos
alunos o trabalho de resolver a questão. No segundo bloco, a pausa
pode ser feita em 02:30.

Depois da execução
É preciso mostrar que a dificuldade das estimativas não está nas
contas a serem feitas, mas sim na dedução das quantidades a serem
utilizadas (quando estas não são fornecidas) e na interpretação das
proporções.
Saber deduzir as quantidades envolvidas requer ter uma boa noção
geral das coisas e dos processos que rodeiam nosso mundo, e ter,
claro, uma boa memória. É interessante o professor mostrar que
pequenas atitudes, como, por exemplo, marcar quanto tempo leva o
caminho de casa até a escola, ficar atento aos horários de partida e
chegada de ônibus, etc., contribuem para agregar conhecimento que
pode ser usado em estimativas futuras.
Para estimular a prática aos alunos, o professor pode perguntar
coisas relativas ao colégio, como por exemplo, qual o total de alunos?
Quantos alunos já passaram pelo colégio desde que ele foi construído?
A ideia é que os alunos formulem hipóteses, assumam condições para
seguir um raciocínio que os leve a uma resposta aproximada. O
professor pode ajudar fornecendo algumas informações ou dando
dicas de como pensar no problema.
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