Animais na natureza
Série Estimativas
Objetivos
1. Determinar a quantidade de animais, em
diversos ambientes, através de
estimativas.

Animais na
Natureza

Série
Estimativas
Conteúdos
Estimativa, proporção, regra de
três.
Duração
Aprox. 10 minutos.
Objetivos
1. Apresentar um método de
estimativa baseado numa
análise de proporção.
2. Incentivar o aluno a descobrir
outros métodos de
estimativas.
3. Incentivar a criar as próprias
hipóteses ao fazer uma
estimativa.

Sinopse
O apresentador do programa,
junto com dois convidados,
discute uma maneira de
determinar o número de peixes
em um lago e a quantidade de
andorinhas numa praça.
Material relacionado
Áudios da série Estimativa;
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:
A questão central deste bloco é: como determinar o número de
peixes num lago?
São apresentadas três propostas de solução, duas das quais
merecem análise. A primeira é feita pelo assistente do apresentador.
1ª proposta: Se estivesse numa represa, perguntaria ao dono da
represa quantos peixes ele tinha comprado; depois, tentaria saber
quantos filhotes cada peixe costuma fazer; contaria a quantidade de
peixes pescados e determinaria, finalmente, quantos havia no lago.
Em seguida, o biólogo convidado apresenta sua proposta:
2ª proposta: Pescar um número de peixes, marcá-los e devolvê-los
à água; no dia seguinte, pescar o mesmo número de peixes e verificar
quantos destes possuem a marcação feita no dia anterior; no final,
aplica-se uma regra de três para estimar a quantidade de peixes no
lago.
Depois de cada um apresentar suas ideias, o apresentador lança a
pergunta:
“Um homem pescou 20 peixes num lago, marcou-os, e os devolveu
ao lago. No dia seguinte, pescou novamente 20 peixes e 4 estavam
marcados. Quantos peixes havia no lago?’
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Utilizando os argumentos do biólogo e considerando que a
quantidade de peixes se mantenha constante durante o tempo, montase uma regra de três

que pode ser resolvida fazendo 4x = 400, ou seja x = 100.
Bloco 2:
A questão central deste bloco é: como determinar o número de
aves numa praça?
O biólogo apresenta a seguinte proposta:
1ª proposta: Calcular aproximadamente a área da sombra de uma
árvore ao meio-dia; colocar cartolinas em baixo da árvore durante a
noite; no dia seguinte, contar a quantidade de fezes nas cartolinas; a
partir desses dados e de outros, através de uma regra de três
estimamos a quantidade total de pássaros.
Depois dessa proposta, o apresentador lança a pergunta: “Numa
praça, 12 árvores cobrem uma área de 400m². A noite, distribuímos,
aleatoriamente, 24 pedaços de cartolina com 1m² de área. No começo
do dia, contamos 1944 fezes de andorinha, considerando que cada
andorinha defeca em média, 3 vezes por noite. Quantas andorinhas
tem nesse parque?”
A solução é parecida com a anterior, do primeiro bloco. Primeiro,
determinamos o número de andorinhas que correspondem à
quantidade de 1944 fezes na cartolina, sendo que cada andorinha
defeca três vezes. A divisão simples de 1944/3 resulta em 648
andorinhas. Isso quer dizer que detectamos 649 andorinhas numa
área de 24m² (24 cartolinas x 1m² cada uma). Se a proporção for
mantida, então a regra de três
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deve indicar o número total de andorinhas na região das 12 árvores,
de acordo com nossa estimativa. Resolvendo a igualdade de
proporções y/648 = 400/24 (primeiro multiplicamos os dois lados por
648, depois simplificamos o lado direito da equação) chegamos em y =
10800 andorinhas.

Sugestões de atividades
Antes da execução
É importante que o professor apresente a atividade e explique de
maneira geral o que significa estimar um resultado e o que representa
essa estimativa. É importante mostrar também que o hábito de estimar
é uma atividade corriqueira e comum, cuja prática acontece quase que
de maneira inconsciente, que envolve, por exemplo, desde uma dona
de casa, quando prepara a refeição para a família, até um comerciante
que precisa determinar o estoque de seu estabelecimento com base no
desempenho de vendas no ano anterior.
Resolver questões por estimativa significa que, partindo de
suposições iniciais, constrói-se um plano, cujas consequências lógicas,
que derivam das suposições, conduzem a pessoa até uma conclusão.
Este processo pode-nos levar a respostas distintas para uma
mesma pergunta, caso as suposições iniciais sejam diferentes. Porém,
dependendo da pergunta (em geral a maioria delas) não se pode dizer
que uma ou outra está errada, desde que estejam dentro de uma
mesma ordem de grandeza. Por exemplo, se num pedido para a turma
estimar a população do Brasil um aluno chegasse ao valor de 180
milhões e outro em 200 milhões, considera-se que as duas respostas
são satisfatórias, pois compartilham da mesma ordem de grandeza na
casa dos milhões. Mas pode-se considerar errado se outro aluno
estimasse um valor na ordem de 900mil. Ou seja, é preciso mostrar
que as respostas obtidas por estimativa representam não o valor exato
da quantidade, mas sua ordem de grandeza. Esta ultima, entretanto,
pode ou não estar correta.
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O quão bom será uma estimativa depende de sua aplicabilidade
nos casos gerais e das premissas assumidas, isto é, das hipóteses
iniciais feitas por quem quer estimar algo. Essas hipóteses são
fundamentais, pois é a partir delas que será construída toda a
argumentação rumo à resposta final e é devido a elas que verificamos
a qualidade das estimativas. Portanto, deve-se enfatizar o processo de
elaboração de hipóteses, de fazer conjecturas e estabelecer condições,
pois tanto boa será a estimativa quanto melhor forem essas
suposições iniciais.
O professor pode optar por passar o áudio de uma só vez e discutir
com os alunos novos métodos para resolver os problemas propostos
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 do
bloco 1 em 03:51, logo após o apresentador ter feito a pergunta, para
deixar aos alunos o trabalho de resolver o problema. No bloco 2, a
pausa pode ser feita em 03:58.

Depois da execução
Sugerimos que o professor discuta com os alunos a validade das
hipóteses e métodos levantados pelos convidados do programa, para
mostrar, na prática, como é possível determinar a qualidade de uma
estimativa. Se for preciso, pode executar o áudio mais uma vez para os
alunos se atentarem aos argumentos apresentados no programa.
No bloco 1, a primeira proposta é elaborada a partir de hipóteses
interessantes do ponto de vista didático, pois ao dizer “Se estivesse
numa represa...” o assistente pretende reduzir a estimativa a um caso
particular, que a princípio pode ser mais simples de ser feita e trazer
informações para se concluir sobre o caso geral. Isso é uma
característica importante, como aponta Pólya em A arte de resolver
problemas – muitas vezes é mais fácil resolver um problema correlato
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para, a partir dele, abordar o problema
mentalidade -, e deve ser incentivada.

principal

com nova

Em seguida, o assistente faria uma série de perguntas ao dono da
represa para garimpar informações e, sabendo dos dados, seria
possível estimar a população de peixes do lago com precisão. Apesar
de interessante, o fato de ter que colher informações difíceis é um
fator de complicação, e não de simplificação. É um método que
funciona, mas perde seu caráter geral a partir do momento em que
depende de outras informações, muitas vezes desconhecidas do senso
comum, para encontrar a resposta.
Por último, a segunda proposta, do biólogo, foi simples e direta.
Foram utilizadas duas suposições implícitas no seu método de
estimativa:
Uma diz respeito à população de peixes ter permanecida uniforme
logo após a sua pescaria e outra assumia que no segundo dia havia
chances iguais para pescar peixes marcados e não marcados.
Juntas, essas duas suposições permitiram ao biólogo estabelecer a
relação de proporção entre os peixes marcados e o total de peixes.
Assim, bastou uma regra de três para determinar a quantidade total de
peixes no rio. Neste caso, as suposições feitas foram simples e
razoavelmente confiáveis, porém, elas poderiam falhar se, por
exemplo, alguns peixes fossem predados e a população total
diminuísse. Mesmo assim, o professor deve mostrar que frente às
alternativas apresentadas, essa foi a melhor, tanto pela simplicidade
dos cálculos, quanto pela abrangência de aplicação.
Em relação ao bloco 2, a proposta feita pelo biólogo é engenhosa e
foge do convencional. O princípio é o mesmo da resolução da questão
dos peixes, isto é, a resposta é baseada no estabelecimento de uma
proporção. Entretanto, as condições assumidas inicialmente são
aparentemente mais frágeis do que a dos peixes, pois se espera que
os pássaros não fujam do local durante a noite e que eles façam suas
necessidades de maneira regular no espaço compreendido pelas
árvores. O professor pode discutir com os alunos a validade dessas
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suposições, levantando outras hipóteses que possam auxiliar e
melhorar a estimativa final.
Mesmo assim, foi possível chegar a uma resposta e é possível verificar
se ela é válida. Se existem aproximadamente 10800 andorinhas na
região compreendida por 12 árvores, então há aproximadamente 900
andorinhas por árvore. Outros métodos de fazer esta estimativa
podem ser sugeridos pelos alunos em sala de aula ou como tarefa.
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